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Resumo

N

a última década, as organizações têm-se tornado cada vez mais dependentes dos Sistemas de
Informação (SI) o que traz associado um aumento dos abusos de segurança nos SI. Foram cri-

adas muitas metodologias para avaliar o nível de segurança das organizações, mas a maioria são
muito genéricas e não conseguem alcançar as reais preocupações de segurança das organizações.
Antes de adquirirem um novo SI, as organizações precisam de garantir que o mesmo está de acordo
com as políticas de segurança da sua organização, porém as metodologias existentes não permitem
aos decisores avaliarem e tomarem uma decisão adaptada à sua realidade. Para abordar este problema, propomos uma metodologia multicritério de avaliação que através de um conjunto de critérios
de avaliação de segurança de SI, por nós propostos, irá ajudar os decisores a tomar esta decisão.
Usaremos o Design Science Research (DSRM) como método de investigação, e para avaliação dos
resultados recorreremos a entrevistas e questionários, teremos em conta os comentários por parte da
comunidade científica, a Moody and Shanks Quality Framework e os princípios de Österle.
Palavras-chave: Segurança, Sistemas de informação, Segurança em sistemas de informação, Segurança da computação na cloud, Critérios de avaliação da segurança, Avaliação multicritério.
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Abstract

I

n the last decade, organizations are increasingly becoming dependent on Information Systems (IS)
which brings a corresponding increase of the security abuses on IS. Many security methodologies

were created to evaluate the security level in organization’s but often those methodologies are very
generic and can’t manage the real security concerns. Currently, organizations before acquiring new IS
need to evaluate its security to guarantee that is according to the organization’s internal policies, but
the existing methodologies don’t permit to decision maker’s making an adapted decision for their organization. To reduce this problem, we propose the definition of a set of security evaluation criteria
that will help decision maker’s to make the decision for one specific IS, using Multiple Criteria Decision
Analysis (MCDA). We’ll use Design Science Research (DSRM) to guide our work and to evaluate the
results we are going to use interviews, feedback from the scientific community, Moody and Shanks
Quality Framework, and Östrele principles.
Keywords: Security, Information systems, Information systems security, Cloud computing security,
Measurement criteria, Multiple criteria decision analysis.
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1. Introdução

N

as últimas décadas, o Mundo está-se a tornar cada vez mais informatizado. Hoje, a maioria das
empresas não conseguem funcionar sem tecnologia e/ou Sistemas de Informação (SI) e algu-

mas destas empresas são totalmente baseadas nestas tecnologias. De acordo com a Lei de Moore e
com a evolução da Internet esta situação está a crescer rapidamente e, devido a isto, os problemas
tecnológicos estão a deixar de ter importância - quando é necessário construir um SI com um determinado fim tudo depende do esforço financeiro e temporal para o construir. Isto cria um enorme problema – a segurança dos Sistemas de Informação (Yang, Zhang, Liu, & Jian, 2010).
Por diversas razões as organizações estão a adoptar soluções na cloud que ajudem nos seus processos de negócio. Hoje em dia, garantir a segurança dos SI nas organizações é uma preocupação
diária (Norman & Yasin, 2010) e portanto, decidir qual é o SI que traz mais garantias de segurança,
aquando a necessidade de adquirir um novo SI, é uma tarefa difícil devido aos múltiplos critérios existentes a ter em conta e o pouco tempo que existe para decidir (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, &
Syam, 2011).
Para responder a este problema existem boas práticas e normas (COBIT, ISO, etc.) porém o esforço
necessário em termos de tempo e dinheiro para aplicar os controlos destas normas e boas práticas é
grande, além dos problemas relacionados com o facto destes modelos de avaliação da segurança
serem muito genéricos (Siponen, 2003). Também o facto destes modelos não terem em conta o ambiente de cada organização é um problema, pois as soluções apresentadas partem de muitos pressupostos, que iremos descrever.
Posto isto, definimos o nosso problema de investigação como: como comparar a segurança de
dois Sistemas de Informação equivalentes com implementações diferentes – in house vs
cloud?.
Tendo em conta o problema em análise, propomos uma metodologia que ajude as organizações na
decisão entre dois SI equivalentes (i.e. que cumpram os mesmos objetivos na organização) relativamente às preocupações de segurança existentes, tendo também em conta a especificidade de cada
organização, i.e., a experiência do decisor, o ambiente de cada organização, os seus objetivos organizacionais, o tipo e a importância da informação existente, entre outros.
1

Para avaliar a segurança de SI será utilizada uma metodologia multicritério de apoio à decisão
(MMAD). Primeiro que tudo precisamos de definir um conjunto de critérios de avaliação de segurança
que seja adequado para avaliar a segurança de SI no geral. A definição deste conjunto de critérios de
avaliação será feita com base numa revisão exaustiva da literatura científica existente e nas boas práticas relacionadas com a segurança de sistemas de informação. A validação dos mesmos será feita
através de entrevistas feitas a responsáveis de segurança de organizações portuguesas.
Após a validação deste conjunto de critérios de avaliação usaremos a metodologia multicritério de
apoio à decisão MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evolution Technique),
para, em contexto de entrevista com um decisor, desenvolvermos o modelo de avaliação de segurança de sistemas de informação (Bana e Costa, Corte, & Vansnick, 2012). No final deste processo, o modelo indicará a alternativa que é mais atraente para o decisor em termos de segurança, tendo em conta as preferência do decisor expressas através dos seus juízos de valor. Resumindo, a
nossa proposta consiste num método para comparar a segurança de Sistemas de Informação
equivalentes usando o MACBETH.
Para demonstrar o uso da nossa solução, aplicámos o método numa CM portuguesa de média dimensão para avaliar a segurança de dois SI de mail.
Escolhemos uma organização deste tipo pela importância que têm para o nosso país e para todos os
habitantes relacionados com a mesma. Em termos de sistemas de informação é um estudo de caso
interessante pois tipicamente o tema da segurança não é muito abordado, devido aos planos de contingência existentes, que não permitem que se disponibilizem recursos para tratar estas questões.
Escolhemos o sistema de informação mail devido à elevada importância que tem no dia-a-dia de todas as organizações e por ser um ponto de quebra que muitas vezes não é visto como tal. Muitas
organizações, sem o mail operacional não conseguem dar continuidade aos processos de negócio.
Também muitas das organizações preferem manter este sistema de informação in-house pela questão da privacidade dos dados, ao mesmo tempo que surgem cada vez mais ofertas de serviços na
cloud deste género. O serviço de mail na cloud usado como alternativa ao in-house foi o Microsoft
Office 365. No final do processo obtivemos uma pontuação que representa o valor global de cada
alternativa, que reflete o seu nível de atratividade global para o decisor.
Para avaliar a nossa proposta e os seus resultados usámos entrevistas com clientes, fornecedores e
especialistas em segurança; a Moody and Shanks Framework (Moody & Shanks, 2003) para avaliar
os modelos produzidos; e ainda os quatro princípios propostos por Österle et al. (Osterle, et al., 2011)
para validar se a nossa proposta cumpre os objetivos propostos. Depois da avaliação concluímos que
o método proposto é adequado para avaliar a segurança de sistemas de informação.
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1.1 Método de Investigação
Esta investigação foi baseada na Design Science Research Methodology (DSRM). A fim de compreender melhor o DSRM é importante perceber o seu conceito, definido por Hevner et al. (2004) – “a
methodology is a system of principles, practices and procedures applied to a given branch of knowledge” (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). Esta metodologia, no contexto dos SI, exige a criação e
avaliação de um artefacto inovador e propositado que resolva um problema específico num domínio
específico (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). Este artefacto pode ser definido como: construções
(vocabulário e símbolos), modelos (abstrações e representações), métodos (algoritmos e procedimentos), e instanciações (implementações e protótipos de sistemas) (Hevner, March, Park, & Ram,
2004).
Nesta investigação propomos como artefacto um método, i.e, o artefacto irá explicar e dar orientações de como resolver o problema encontrado.
DSRM consiste num processo iterativo composto pelas seis etapas identificadas na Figura 1, e inclui
métodos rigorosos para a criação e avaliação dos artefactos propostos. De seguida explicaremos cada etapa do DSRM.

Figura 1 - O processo DSRM (adaptado de (Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee, 2008))

As etapas da metodologia referenciada anteriormente são:
1. Identificação do Problema e Motivação: Define o problema específico da investigação e
justifica o valor da solução. Nesta etapa é necessário conhecer o estado do problema e justificar de uma forma clara a importância de uma solução.
2. Definição dos objetivos da solução: Inferir os objetivos de uma solução através da definição do problema, do trabalho relacionado e do conhecimento tendo em conta o que é possível e viável de fazer. Os objetivos podem ser quantitativos, tais como identificar em que termos é que a solução a alcançar será melhor que as que existem, ou qualitativos, com uma
descrição de como é esperado que o novo artefacto resolva os problemas.
3. Concepção e desenvolvimento: Criar o artefacto, determinando quais as funcionalidades
desejadas e a sua arquitectura e finalmente criar realmente o artefacto. O artefacto pode ser
3

qualquer objeto concebido que tenha incorporado na sua concepção a contribuição da investigação.
4. Demonstração: Demonstrar o uso do artefacto para resolver uma ou mais instâncias do problema. Isto pode ser feito usando experiências, simulações, provas ou outra atividade apropriada.
5. Avaliação: Esta etapa compara os objetivos de uma solução com os resultados observados
atualmente obtidos através da demonstração do artefacto. Métodos de avaliação bem executados são utilizados para demonstrar a utilidade, qualidade e eficácia do artefacto concebido,
tais métodos podem incluir simulações, entrevistas com profissionais, e outros. Depois desta
etapa os investigadores podem decidir se é necessário fazer uma iteração regressiva a fim de
melhorar o artefacto.
No caso da nossa investigação, o facto deste método estar dividido nestas 6 etapas foi muito importante para estruturarmos a investigação, de modo a obter mais e melhores resultados. Fizemos duas
iterações: uma primeira para a definição dos critérios de avaliação, terminando com um catálogo de
critérios de avaliação de segurança e a segunda onde fizemos a demonstração do método propriamente dito numa organização portuguesa.

1.2 Estrutura da Dissertação
Este documento está dividido em dez capítulos, descritos de seguida:
1. Introdução (Capítulo 1) introduz o tema, dando um contexto geral acerca da dissertação,
descreve o método de investigação utilizado e a sua aplicação à dissertação e também a estrutura do documento.
2. Problema (Capítulo 2) descreve em detalhe o problema da investigação e a motivação.
3. Trabalho Relacionado (Capítulo 3) apresenta uma visão global da literatura na área de investigação e descreve os conceitos necessários que suportam a proposta, que são cruciais
para a coerência da nossa proposta.
4. Análise Multicritério de Apoio à Decisão (Capítulo 4) descreve os métodos de Análise Multicritério de Apoio à Decisão e justifica a escolha de uma abordagem específica.
5. Objetivos da Solução (Capítulo 5) define os objetivos que a nossa solução pretende alcançar.
6. Proposta (Capítulo 6) identifica os objetivos da solução e explica o artefacto produzido.
7. Demonstração (Capítulo 7) apresenta a demonstração do artefacto numa organização e as
conclusões sobre os resultados.
8. Avaliação (Capítulo 8) apresenta uma explicação da estratégia de avaliação usada para avaliar o artefacto, analisar o artefacto, avaliar os resultados e a discussão dos resultados.
9. Comunicação (Capítulo 9) descreve a forma como vamos obter a aprovação da nossa investigação por parte da comunidade científica.
4

10. Conclusão (Capítulo 10) apresenta um resumo das conclusões principais, limitações do trabalho desenvolvido, as contribuições desta dissertação e algumas sugestões de trabalho futuro.
11. Anexos apresentam:
A. Bibliografia para criação dos critérios de avaliação de segurança
B. Questionário de Avaliação dos controlos da norma ISO 27001

5
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2. Problema

N

este capítulo procedemos à etapa de identificação do problema e motivação do DSRM. Esta
etapa serve para se definir o problema específico da investigação e justificar o valor da solução.

Hoje em dia as organizações estão-se a tornar cada vez mais dependentes de SI para melhorar operações de negócio, facilitar a tomada de decisões e implementar novas estratégias de negócio
(Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003). Muitas das organizações têm a sua informação na web, devido
ao elevado crescimento da Internet nos últimos anos, o que torna as suas interacções com os clientes
mais rápidas, porém traz, consequentemente, um número elevado de novas preocupações de segurança (Norman & Yasin, 2010).
Estas preocupações estão a ganhar cada vez mais importância devido ao facto de todas as organizações quererem manter a sua informação segura e protegida contra os ataques dos hackers. Posto
isto, quando uma organização necessita de adquirir um novo SI estas preocupações estão muito presentes pois é necessário garantir que a informação continuará segura e protegida no novo SI. O problema está no facto de não existir uma forma clara e direta de se conseguir avaliar a segurança de
um SI, de forma a comparar as várias alternativas existentes.
Atualmente, os fornecedores de SI estão a criar e a mover os seus produtos para a cloud, devido ao
crescimento da Internet e às novas capacidades e vantagens discutidas (ISACA, 2009). Aqui, as preocupações com a segurança aumentam significativamente pois as organizações ainda não confiam
neste novo conceito de computação e têm receio sobre a segurança da sua Informação, mesmo se
não há provas de que a cloud é menos segura que os sistemas in-house.
Para avaliar estes aspectos de segurança foram, ao longo do tempo, sendo propostos vários métodos
de entre os quais as checklists de segurança e as normas são as mais usadas (Siponen, 2003). Porém estes métodos têm vários problemas associados, por exemplo: não prestarem a devida atenção
ao facto de que os requisitos de segurança de cada organização diferem e também não prestarem a
devida atenção à natureza e ambiente de cada organização. Além disto, a implementação destes métodos não é fácil devido à sua complexidade e generalidade, não cobrindo os detalhes.
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Os desafios e problemas apresentados anteriormente tornam a decisão por um SI específico, tendo
em conta os aspectos de segurança, uma tarefa difícil. Definimos, então, o problema da nossa investigação com uma pergunta: como comparar a segurança de dois Sistemas de Informação equivalentes com implementações diferentes – in house vs cloud?
A principal motivação para resolver este problema está relacionada com o facto de que, cada vez
mais, as organizações procuram novas soluções de SI para o seu negócio que lhes permitam economizar recursos e ao mesmo tempo estarem atualizadas tecnologicamente; para isto necessitam de
uma metodologia de avaliação da segurança de SI simples e adaptada à sua realidade. Portanto a
nossa proposta trará benefícios concretos para os decisores nas organizações, para que estes possam fazer escolhas fundamentadas e adaptadas.
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3. Trabalho Relacionado

N

este capítulo apresentamos uma revisão da literatura dos tópicos relacionados com a nossa
investigação e o trabalho que existe para resolver o problema definido no capítulo 2. Come-

çaremos por dar uma visão global do que é a segurança de SI (Secção 3.1) e da especificidade da
segurança de SI implementados na cloud. Depois vamos introduzir os Modelos de avaliação da segurança (Secção 3.2), onde iremos descrever as normas e as boas práticas existentes para avaliar a
segurança de SI, a I-Sol Framework e também a metodologia AURUM, para a gestão do risco e segurança de uma organização.

3.1 Segurança de Sistemas de Informação
Hoje em dia as organizações estão cada vez mais a confiar nos SI para melhorar as operações de
negócio, facilitar as tomadas de decisão e implementar estratégias de negócio. O aumento da dependência organizacional nos SI tem levado a um aumento correspondente no impacto dos abusos contra os SI (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003). Mesmo se esta questão deveria ser um aspeto importante de gerir, devido à sua criticidade, os responsáveis nas organizações dão pouca importância e
atenção à segurança dos SI, comparativamente com outros problemas (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei,
2003).
Devido à má gestão deste problema para a segurança dos SI, ocorrem muitos abusos de segurança.
Um inquérito feito em 2010 pelo Computer Security Institute, que questionou 349 profissionais de segurança, constatou que 45,6% dos entrevistados que experienciaram um incidente de segurança no
último ano, foram sujeitos a pelo menos um ataque de alvo bem definido (Computer Security Institute,
2011).
Existem várias razões plausíveis que explicam a fraca gestão dos problemas de segurança nos SI
(Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003):
•

Primeiro, o fraco investimento na segurança dos SI, pois os responsáveis pensam que o
risco de abusos de segurança nos SI é baixo.

9

•

Segundo, os responsáveis são cépticos em relação à eficácia da segurança nos SI, devido
à dificuldade de avaliar os benefícios de a implementar.

•

Em terceiro, os responsáveis podem não ter conhecimento sobre os mecanismos existentes para reduzir os abusos de segurança nos SI.

É importante demonstrar aos responsáveis que estas são questões importantes, mostrando os benefícios da implementação de segurança nos SI e indicando-lhes quais são as medidas de segurança
que são eficazes para as suas organizações (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003).
Numa organização as funções de segurança podem ser classificadas de várias maneiras. De acordo
com (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003), podem ser: externas (relacionados com aspetos físicos,
pessoais e segurança administrativa) e internas (que são implementadas por meio de hardware e
software). Quando pensamos em medidas defensivas para aumentar a segurança dos SI pela redução dos riscos, as funções de segurança podem ser classificadas como dissuasivas e preventivas.
As dissuasivas são tentativas para demover as pessoas de tomarem acções abusivas através da
aplicação de penas judiciais, enquanto as medidas preventivas são tentativas de controlar os abusos
através da implementação de controlos de segurança (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003).
Quando se fala em segurança nos SI, a dimensão das organizações têm uma grande influência, pelo
que as de maior dimensão gastam mais tempo e dinheiro em segurança e auditorias do que as de
menor dimensão. As organizações de grande dimensão têm, proporcionalmente, mais trabalhadores
em áreas de segurança do que as de menor dimensão (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003). Porém a
falta de sensibilização generalizada para estas questões por parte dos responsáveis nas organizações, sugere que todas as organizações se reeduquem e façam uma melhor gestão das questões de
segurança dos SI (Kankanhalli, Teo, Tan, & Wei, 2003).

3.1.1 Segurança da Computação na Cloud
Hoje em dia, altura em que a otimização de custos e de crise económica são preocupações iminentes, a computação na cloud pode ser vista como uma abordagem eficaz no que toca a custos e suporte tecnológico para as empresas. Porém, as preocupações com a segurança e privacidade dos
dados são vistas como questões críticas e até mesmo como barreiras para a adoção de serviços de
computação na cloud (ISACA, 2012).
A computação na cloud é composta por três modelos de serviços: Infrastructure-as-a-Service, Platforms-as-a-Service and Sofware-as-a-Service; quatro modelos de implementação: Public Cloud,
Community Cloud, Private Cloud and Hybrid Cloud; e as suas características essenciais são: Ondemand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity and measured service,
definições propostas em (ISACA, 2012).
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Para além destas vantagens, a computação na cloud está a criar novos riscos e ameaças relacionados maioritariamente com um único fator crítico – a nova visibilidade. Os riscos para os ativos transferidos para a cloud, descritos em (ISACA, 2012) são:
•

Indisponibilidade – o ativo está indisponível e não pode ser usado nem acedido pela
empresa. A causa pode ser acidental (falha da infra-estrutura), intencional (ataques DDoS)
ou legal (mandato de bloqueio das bases de dados no caso de uma arquitectura partilhada
onde um dos clientes está a ser alvo de uma investigação).

•

Perda – os ativos são perdidos ou destruídos. A causa pode ser acidental (desastres naturais, manipulação dos ativos errada, etc.) ou intencional (destruição deliberada dos dados).

•

Roubo – o ativo foi roubado intencionalmente e está na posse de outra pessoa/empresa.
O roubo é uma acção deliberada que pode envolver a perda dos dados.

•

Divulgação – o ativo foi entregue a organizações/empresas/pessoas não autorizadas ou
foi exposto ao público. A divulgação pode ser acidental ou ponderada. Isto inclui o acesso
indesejado, mas legal, devido às diferentes leis e regulações dos diferentes países.

3.2 Modelos de Avaliação da Segurança
Neste capítulo iremos falar de alguns dos métodos existentes para a avaliação da segurança de Sistemas de Informação. Começaremos com as normas de gestão da segurança da informação, com
alguns problemas por serem demasiado genéricas; I-SolFramework, uma framework que tem o objetivo de ajudar os stakeholders a entender qual o nível de segurança da sua organização e ainda AURUM, uma metodologia para a gestão de riscos de segurança da informação.

3.2.1 Normas de Gestão de Segurança da Informação
Os aspetos de segurança têm sido descurados nos métodos de concepção e implementação de SI.
Para resolver esta situação foram propostos diferentes métodos de avaliação da segurança da informação (Siponen, 2003). Os métodos que são mais utilizados globalmente nas organizações são as
checklists de segurança e as normas de segurança, que são suportados por um elevado número de
artigos académicos e escritos por profissionais de segurança (Siponen, 2003).
Baskerville, em 1993, e Dhillon e Backhouse, em 2001, têm uma opinião diferente sobre este tipo de
métodos, criticando as checklists por não prestarem atenção suficiente ao facto de que os requisitos
de segurança entre organizações diferem e também por não terem em conta a natureza e o ambiente
das organizações (Siponen, 2003).
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Existem diferentes normas de gestão (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011) (Siponen,
2003): TCSEC/Orange Book, Common Criteria, Guidelines for the Management of IT Security
(GMITS), COBIT, IT Protection Manual, BS7799, Generally Accepted System Security Principles
(GASSP), Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM), ITSEC (1990), Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria (CTCPEC); as normas mais orientadas à segurança da Informação são a ISO, GMITS e GASSP. De seguida iremos descrever de uma forma sucinta a ISO 27001, pois será importante para a nossa investigação e foi considerada a norma mais usada dentro das cinco normas mais importantes (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011).
Também iremos criticar este tipo de normas, mostrando por que razão é que não são suficientes para
avaliar a segurança de SI de uma forma clara e objetiva (Siponen, 2003) (Ekelhart, Fenz, &
Neubauer, 2009).
ISO 27001
A ISO 27001 é uma norma criada por profissionais de segurança de todo o Mundo, focados na segurança da Informação. O seu objetivo é fornecer uma metodologia para implementar segurança da Informação numa organização. Esta metodologia é holística pois agrega tópicos variados – telecomunicações, segurança das aplicações, proteção física, recursos humanos, continuidade do negócio, etc.
(Standard, 2013). Esta metodologia pode ser aplicada a todos os tipos de organização com vista a
analisar o estado da segurança da Informação e é independente dos fornecedores, pois está focado
nos processos e nos procedimentos que depois são transportados para a realidade de cada organização de diferentes maneiras, com as diferentes especificidades de cada ambiente tecnológico e organizacional (Standard, 2013).
A implementação da ISO 27001 é composta por quatro fases Figura 2: Plan, Do, Check e Act, que
devem ser implementadas continuamente, com o objetivo de minimizar os riscos para a confidencialidade, integridade e disponibilidade da Informação.

Figura 2 - Quatro fases de implementação da ISO 27001

•

Plan – Esta fase tem como objetivo planear a organização básica da segurança da Informação e escolher os controlos de segurança apropriados (a norma é composta por um catálogo de 133 controlos possíveis).

•

Do – Esta fase incluí a execução do que foi planeado na fase anterior.
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•

Check – O objetivo desta fase é acompanhar o funcionamento do ISMS através de vários
“canais”, e verificar se os resultados safistazem os objetivos definidos.

•

Act – O objetivo desta fase é aperfeiçoar tudo o que estiver em inconformidade com a fase anterior.

Tabela 1 - Suposições Problemáticas das Normas (Adaptado de (Siponen, 2003))

Pressuposto

Descrição
Este pressuposto está relacionado com o facto de que as normas usam algumas

“Is from ought”

práticas como ponto de partida de generalização para todas as organizações.
Então, as normas são criadas com base na observação da indústria. “O facto de
algo (X) ser feito (...) não implica que todas as organizações devam fazer X”.
Este pressuposto está relacionado com o facto de que as normas presumem que

Naive
inductionism

existem soluções universais válidas para qualquer tipo de ambiente e situação. As
normas não prestam atenção às diferenças organizacionais mas, pelo contrário,
sugerem que existem certas soluções e procedimentos válidos para todas as
organizações.
Este pressuposto está relacionado com o facto de que os autores das normas não

Irrationalist

permitiram que se verificassem a validade das suas observações individuais. Isto

research

significa que as normas são, em última análise, baseadas em “resultados

process

medidos ou experiências subjetivas dos seus autores sobre o que é que pode ser
feito”.
Este pressuposto está relacionado com o facto de que certas normas devem ser

The inference
problem

cumpridas independentemente das diferenças organizacionais e de ambiente na
organização. O problema aqui é que apenas as organizações sabem quais são os
seus pontos fracos e, muitas vezes, as normas não cobrem todos os pontos
críticos.

Análise Crítica das Normas
Como mostrámos anteriormente as normas para a segurança da informação são criadas para ajudar
as organizações a manterem-se seguras e a avaliarem a sua própria segurança. Além disto, uma organização ser certificada numa destas normas é um fator valioso no mercado.
Porém, de acordo com (Siponen, 2003), existem quatro pressupostos normalmente assumidos nas
normas: “is from ought”, naive inductionism, irrationalist research process and the inference problem,
descritos na Tabela 1.
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Podemos ver que as normas se regem por pressupostos que tornam o seu uso genérico e não adaptado à realidade de todas as organizações.

3.2.2 Integrated Solution for Information Security Framework (ISolFramework)
De acordo com (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011) – “Since information security has
a very important role in supporting the activities of the organization, we need a standard or benchmark
which regulates governance over information security”. Para resolver esta dificuldade, os autores propuseram uma framework para o desenvolvimento de um software de avaliação e monitorização do
sistema de gestão da segurança da Informação – I-SolFramework.
I-SolFramework tem como objetivo ajudar os stakeholders a avaliar o nível de conformidade da sua
organização com a ISO 27001. Os autores optaram pela norma ISO 27001, (dentro das cinco mais
importantes: ISO27001, BS 7799, PCIDSS, COBIT and ITIL (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, &
Syam, 2011)) depois de realizarem um estudo comparativo cujo objetivo foi determinar os pontos fortes, o foco, os componentes principais e a adopção com base no ISMS de cada norma (Susanto,
Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011).
A framework está organizada em seis camadas de componentes: organization, stakeholder, tools &
technology, policy, culture and knowledge (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011), apre-

sentados na Tabela 2.
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Where; k=section; J=control; I=domain (organization, stakeholder, tools &
technology, policy, knowledge, and culture).
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obtidos mostram uma imagem global dos indicadores e da conformidade da sua segurança da Informação com a Norma.
I-Solution Modelling é um software que usa a I-SolFramework e tem dois grandes subsistemas: eassessment e e-monitoring (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011). O objetivo do eassessment é validar os controlos da ISO 27001 através de uma interface para um utilizador fornecida pelo sistema. Os stakeholders têm de atribuir um nível de implementação aos parâmetros de segurança implementados (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011) na sua organização.
No final os stakeholders têm uma visão global e abrangente do seu nível de conformidade. Para se
obterem melhores resultados têm de praticar pelo menos cinco vezes, com um tempo necessário para experimentar de 30 a 60 minutos (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011).
Esta proposta representa uma contribuição significativa para as organizações entenderem os controlos da ISO 27001, os seus problemas de avaliação, bem como o tempo que normalmente é necessário para realizar esta tarefa, 12 a 24 meses (Susanto, Almunawar, Tuan, Aksoy, & Syam, 2011).

Análise Crítica da I-SolFramework
I-SolFramework é uma framework que ajuda os stakeholders a obterem uma visão global acerca da
segurança da sua organização.
Esta abordagem tem desde o princípio o mesmo problema referido em cima – o uso apenas das normas. O facto de que os stakeholders avaliam os parâmetros baseando-se apenas na ISO 27001 torna
esta abordagem muito limitada, pois não têm as especificidades da sua organização em conta.
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Além disso, a necessidade do conhecimento detalhado da norma e a necessidade de experimentar,
pelo menos cinco vezes, o sistema torna esta abordagem muito dependente dessas variáveis para se
obterem bons resultados.

3.2.3 Automated Risk and Utility Management (AURUM)
AURUM é uma metodologia para a gestão de riscos de segurança da informação, que inclui medidas
objetivas dos riscos, redução do riscos e custo de protecção (Ekelhart, Fenz, & Neubauer, 2009).
A motivação para a criação desta solução foi a inadequada aplicação de outros métodos de gestão
do risco que não garantem a segurança de uma organização. Os autores resumiram os problemas
desses métodos em cinco tópicos (Ekelhart, Fenz, & Neubauer, 2009):
•

Um inventário não completo dos ativos da organização e o facto de não suportar os
ativos relacionados com tecnologia da Informação.

•

Não existência de um catálogo de vulnerabilidades para suportar a identificação de
vulnerabilidades.

•

A implementação dos controlos é feita através da interação pouco intuitiva do utilizador com o sistema.

•

Inexistência de esquemas de cálculo de alertas para a terminação das ameaças.

•

Suporte de análise insuficiente do custo/benefício em relação aos potenciais controlos a implementar.

Esta proposta é baseada em ontologias e tem em conta o cenário global da organização. Foi concebida para minimizar a interação necessária entre o utilizador e o sistema e para oferecer aos decisores uma solução intuitiva que pode ser usada sem um conhecimento aprofundado sobre segurança
da Informação. Esta abordagem é composta por cinco etapas (Ekelhart, Fenz, & Neubauer, 2009):
Inventário da Organização, Caracterização do Sistema, Avaliação das Ameaças e Vulnerabilidades,
Determinação do Risco e Controlo da Avaliação e Implementação, explicados de seguida.
1. Inventário da Organização – Esta etapa está relacionada com a definição de toda a
organização e dos ativos, áreas e conceitos relacionados, para criar uma base de conhecimento estruturada sobre toda a organização (Ekelhart, Fenz, & Neubauer,
2009).
2. Caracterização do Sistema – Esta etapa contém a definição dos limites do sistema,
dos ativos e Informação e as pessoas que suportam o SI. Suporta também a definição do nível de risco para cada ativo inventariado (Ekelhart, Fenz, & Neubauer,
2009).
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3. Avaliação das Ameaças e Vulnerabilidades – Esta etapa tem o objetivo de determinar as potenciais ameaças e as suas fontes correspondentes. Depois desta definição – baseada numa descrição formal da ameaça – o sistema apenas apresenta as
ameaças que são relevantes para a organização (Ekelhart, Fenz, & Neubauer, 2009).
4. Determinação do Risco – O objetivo desta etapa é determinar a probabilidade de
uma ameaça explorar uma certa vulnerabilidade; isto é feito através de um processo
automático que usa a base de conhecimento construída e as relações definidas
(Ekelhart, Fenz, & Neubauer, 2009).
5. Controlo da Avaliação e Implementação – “Esta etapa envolve a avaliação dos
controlos identificados ou combinações tendo em conta o seu custo/benefício”. AURUM fornece uma interface interactiva para os decisores, mostrando as possíveis soluções e consequências de cada problema identificado (Ekelhart, Fenz, & Neubauer,
2009).

Resumindo, é uma abordagem que tem em conta o ambiente da organização e as suas especificidades. Faz uma análise exaustiva dos riscos de cada ativo, mostrando graficamente a probabilidade de
uma ameaça explorar uma determinada vulnerabilidade e mostra também as possíveis soluções para
evitar essa mesma ameaça, baseando-se nos controlos das principais normas e boas práticas.

Análise Crítica do AURUM
AURUM é uma abordagem muito completa e estruturada. Ao usar a AURUM as organizações conseguem ter uma visão global da sua situação atual: os seus ativos e as relações existentes entre os
mesmos.
É uma ferramenta rigorosa se existir o tempo necessário para criar o modelo de conhecimento da
organização, os ativos e as relações entre eles. Se for necessário tomar uma decisão sobre um SI
com características específicas, a tarefa de criar todos os modelos necessários para fazer a avaliação
pode exigir muito esforço.
Esta é uma solução mais orientada para a gestão do risco e deteção de falhas nos sistemas existentes numa organização.
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4. Análise Multicritério de Apoio à
Decisão

N

este capítulo iremos descrever métodos utilizados na metodologia multicritério de apoio à decisão (MMAD), pois a nossa proposta irá basear-se num destes métodos para avaliar e comparar

a segurança de dois SI. No final deste capítulo faremos uma discussão para justificar a tomada de
decisão pelo método MACBETH.
A tomada de decisão tem inspirado, deste os tempos antigos, muitos pensadores a reflectir. A MMAD
tem em conta múltiplos critérios em ambientes de tomada de decisão. Quando, nas organizações, é
necessário tomar uma decisão tipicamente existem muitos critérios de avaliação, com frequência conflituantes, que necessitam de ser considerados (Belton & Stewart, 2002). De acordo com (Belton &
Stewart, 2002) a MMAD consiste num “conjunto de abordagens formais que procuram ter em conta
múltiplos critérios para ajudarem indivíduos ou grupos a tomarem decisões que importam”.
De seguida iremos descrever algumas das metodologias de MMAD mais usadas. Sugerimos a leitura
- (Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005), que apresenta uma revisão pormenorizada de métodos multicritério.

4.1 Métodos de Outranking
Os métodos de Outranking são aplicados diretamente às funções de preferência parciais, definidas
para os critérios. Estas funções de preferência podem corresponder aos atributos naturais numa escala cardinal ou podem ser construídos de alguma forma, como escalas ordinais; não precisam de
satisfazer todas a propriedades das funções de valor, apenas a independência preferencial ordinal é
condição necessária (Belton & Stewart, 2002).

19

Nos métodos de Outranking, para duas alternativas a e b, onde zi(a) ≥ zi(b) para todos os critérios i,
podemos dizer que a supera a alternativa b, se existirem evidências suficientes para justificar que a é
pelo menos tão boa como b, tendo em conta todos os critérios. Existem dois aspetos que distinguem
este tipo de métodos dos outros (Belton & Stewart, 2002):
•

A ênfase está na força da evidência da afirmação de que a é pelo menos tão boa como b,
em vez de estar na força da preferência por si só.

•

Quando nem a nem b se superam, o estado de indiferença não é necessariamente implícito. Na comparação de duas alternativas, três situações podem acontecer: a preferência
de uma alternativa sobre outra, indiferença ou incomparabilidade.

A comparação de alternativas utilizando outranking pode ser feita de diversas formas, no entanto
existem duas que são as mais recorrentes na maioria destes métodos (Belton & Stewart, 2002):
•

Princípio da Concordância – Se a é demonstradamente tão boa ou melhor que b de
acordo com um grande número de critérios, então é considerado como evidência que a
supera b.

•

Princípio da Discordância – Se b é fortemente preferível a a em um ou mais critérios,
então é considerado evidente o facto de a não superar b.

As definições de concordância e discordância não são suficientes para definir um modelo de agregação por completo. Duas abordagens geralmente usadas podem ser identificadas (Belton & Stewart,
2002). Na abordagem crisp, a conclusão final é baseada em limites para as medidas de concordância
e discordância. A alternativa a supera b se a medida de concordância exceder um limiar mínimo e se
a discordância não exceder o limiar. Na abordagem fuzzy, nenhuma conclusão é estabelecida, mas a
força da evidência é demonstrada por um valor entre 0 e 1, obtido pela multiplicação da medida de
concordância por um fator que tende para zero enquanto a discordância tende para o seu valor máximo (Belton & Stewart, 2002) .

4.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)
AHP é um método desenvolvido por Saaty (Saaty, 1980). Este método tem muitas semelhanças com
a abordagem Multi-Attribute Value Function (MAVT), da qual falaremos mais tarde. Ambas as abordagens são baseadas no facto de avaliarem as alternativas através de uma função de preferência
aditiva (Belton & Stewart, 2002).
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As etapas iniciais quando usamos o método AHP são criar uma hierarquia de critérios (árvore de valor) e identificar as alternativas. Depois disto o método usa comparações de cada duas alternativas
em cada critério, resultando uma pontuação parcial para cada alternativa, e critérios dentro das famílias, de onde resultam os pesos dos critérios, e constrói escalas de rácios com os julgamentos do decisor.
As alternativas não são distinguidas dos critérios, mas são tratadas como o nível mais baixo da hierarquia, e todas as comparações seguem o mesmo procedimento. Em seguida, é pedido ao decisor
que responda a uma série de questões de comparação de cada duas alternativas, o que tem como
resultado uma implícita avaliação numérica das alternativas de acordo com cada critério (Belton &
Stewart, 2002).
Nesta abordagem, estão definidos níveis de desempenho para cada critério, e são estes níveis que
são comparados, em vez das alternativas, para gerar pontuações numéricas para cada nível de desempenho. Os valores para cada uma das alternativas são derivados através dos níveis absolutos de
desempenho que mais se aproximam, para cada critério. Os valores numéricos usados pelo método
AHP têm uma escala de 1 a 9 (Belton & Stewart, 2002):
1 – Equally preferred;
3 – Weak preference;
5 – Strong preference;
7 – Demonstrated preference;
9 – Absolute preference.
Valores intermédios são usados quando o decisor hesita entre dois níveis de escala (Belton &
Stewart, 2002).
De seguida, quando todas as alternativas forem comparadas desta forma, os valores numéricos correspondentes aos julgamentos feitos são inseridos numa matriz de comparação de pares.
Para determinar um conjunto de prioridades relativas entre n alternativas, apenas são necessários n –
1 julgamentos. Então o primeiro passo na síntese destes julgamentos é reduzir a matriz de comparação de pares a um vector de comparação. Este vector é o vector próprio correspondente ao valor
próprio máximo da matriz de comparação (Belton & Stewart, 2002).
Um vector de preferências relativas é determinado comparando as alternativas com cada um dos critérios no nível seguinte da hierarquia. O próximo passo é comparar todos os critérios, que partilhem o
mesmo pai, usando uma comparação entre dois critérios de cada vez, guardando noutro vector a
contribuição relativa dos critérios para o pai. É pedido ao decisor que compare os critérios e que
agregue os julgamentos para cima a partir da parte inferior da hierarquia (Belton & Stewart, 2002).

21

4.3 Multi-Attribute Value Theory (MAVT)
O objetivo desta teoria é encontrar uma forma de associar um número real a cada alternativa, a fim
de conseguir ordenar as alternativas por uma ordem de preferência consistente com os julgamentos
do decisor. A abordagem MAVT constrói as preferências necessárias de forma a ser consistente com
um forte conjunto de axiomas porém, no final, o resultado será menos rígido do que é sugerido pelos
axiomas (Belton & Stewart, 2002).
A modelação das preferências é feita através da construção de uma função de valor para cada critério. Uma propriedade fundamental da função de valor parcial deve ser que vi(a) > vi(b) se e só se a
alternativa a é preferida a b. A característica central da MAVT é que as propriedades necessárias para as funções de valor parciais e as formas de agregação usadas são extremamente interligadas. A
agregação é efectuada através da função de valor aditivo (Belton & Stewart, 2002):

Figura 4 - Modelo de Agregação Aditiva

onde V(a) representa o valor global da alternativa a, wi representa o peso do critério i e m é o número
de critérios existentes.
Os pesos wi têm um significado algébrico muito específico. Muitas vezes as pessoas estão dispostas
a especificar a importância relativa de cada critério em escalas numéricas, mas estas podem não
coincidir com o significado algébrico nas funções de valor aditivas (Belton & Stewart, 2002), que devem reflectir a importância relativa de um ganho num critério (e.g. do pior para o melhor desempenho)
tendo em consideração os ganhos (dos piores para os melhores desempenhos) nos restantes critérios.
A simplicidade e transparência da agregação aditiva é particularmente apelativa, porém, de forma a
justificar esta agregação, existem algumas premissas a cumprir. O requisito mais importante é que o
modelo de agregação aditiva, Figura 4, só pode ser aplicado se existir independência preferencial
mútua entre os critérios (Dyer & Sarin).

4.4 Multi-Attribute Utility Theory (MAUT)
MAUT pode ser visto como uma extensão de MAVT, que difere no facto de considerar, além das preferências do decisor, a sua atitude perante o risco diretamente nos critérios. MAUT pode ser baseado
em diferentes conjuntos de axiomas que são apropriados a diferentes contextos. Os axiomas que são
apropriados para escolhas de risco não têm de ser tidos em conta, nos modelos de preferência multiatributo, nos casos que não envolvam especificamente risco (Dyer J. S., 2005).
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Os valores dos atributos, zi, não são apenas determinados pela escolha da alternativa mas podem
também ser influenciados por fatores aleatórios. As consequências de cada alternativa são então
descritas através de uma distribuição da probabilidade do vector de atributo z. Uma função de utilidade, U(z), deve garantir que a alternativa a é preferida à alternativa b se e só se a utilidade esperada
a

b

a

b

de U(z ) é maior que a de U(z ), onde z e z são vectores aleatórios de valores de atributos, associados às alternativas a e b, respectivamente. Esta condição tem o nome de Hipótese de Utilidade Esperada (Belton & Stewart, 2002).
Esta metodologia não é necessariamente idêntica às outras formas de função de valor V(z) aditivas
ou multiplicativas, embora as funções devam estar relacionadas através de uma transformação estril

2

l

2

tamente crescente, uma vez que U(z ) > U(z ) se e só se V(z ) > V(z ). A probabilidade de haver uma
distinção entre U(z) e V(z) surge na sequência dos requisitos da Hipótese de Utilidade Esperada poderem ser incompatíveis com aqueles que procuram formas simples de agregação (por exemplo, aditiva) (Belton & Stewart, 2002).
MAUT é um método simples que combina as várias preferências na forma de funções de utilidade
multi-atributo. Depois as funções para cada critério são combinadas com funções ponderadas. A vantagem deste modelo é o facto de o problema ser construído como uma única função objetivo, depois
da avaliação bem sucedida da função de utilidade. Assim, é fácil garantir o compromisso de se conseguir encontrar a melhor solução tendo em conta a função objetivo. MAUT é um modelo de preferências elegante e útil para aplicações que envolvam escolhas com risco. Muitas vezes, a sua vantagem é a soma das utilidades parciais que cada critério atribui à alternativa considerada (Dyer J. S.,
2005).

4.5 Métodos UTA
Os métodos UTA têm como filosofia a avaliação de um conjunto de funções de valor ou utilidade, assumindo os axiomas básicos de MAUT e adoptando o princípio de desagregação de preferências. Na
prática esta abordagem infere funções de valor/utilidade, de modo a que as mesmas sejam o mais
consistentes possível com os objetivos e preferências dos decisores – Princípio da Inferência
(Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005).
A filosofia da desagregação de preferências numa análise multicritério tem a ver com o avaliar/inferir
modelos de preferência a partir de estruturas de preferências dadas e usar modelos operacionais no
auxílio da decisão. Dentro do tema da análise multicritério foram desenvolvidas duas abordagens
(Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005):
1 – conjunto de métodos ou modelos que permitem a agregação de múltiplos critérios de avaliação para escolher uma ou mais alternativas de um conjunto A;
2- uma atividade de ajuda à decisão para um decisor bem definido (individual, organizacional,
etc.)
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Roy (1985) (Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005) propôs uma metodologia de tomada de decisão sobre
problemas, que inclui quatro níveis, começando com a definição do conjunto A e terminando com a
atividade de auxílio à decisão (Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005):
•

Nível 1: Definição do objeto da decisão, incluindo a definição do conjunto A de alternativas potenciais, e a determinação do problema de A.

•

Nível 2: Criação de uma família consistente de critérios, assumindo que esses critérios são funções de valor não-decrescentes, exaustivas e não-redundantes.

•

Nível 3: Desenvolvimento de um modelo de preferências globais, para agregar as preferências marginais, ou seja, em cada um dos critérios.

•

Nível 4: Auxílio ou suporte à decisão, baseados nos resultados do nível 3 e no problema definido no nível 1.

A abordagem desagregação-agregação tem como intuito analisar o comportamento e o estilo cognitivo do decisor. O objetivo desta abordagem é ajudar o decisor a melhorar o seu conhecimento sobre a
situação de decisão e também as suas preferências, o que resultará na tomada de uma decisão mais
consistente (Figueira, Greco, & Ehrgott, 2005).
Resumindo, os métodos UTA são abordagens de regressão que foram desenvolvidas como alternativa à abordagem MAUT. Os métodos UTA não adoptam apenas os princípios de agregaçãodesagregação, mas também podem ser considerados como as principais iniciativas e os exemplos
mais representativos da teoria de desagregação de preferências.

4.6 Measuring Attractiveness by a Categorical Based
Evaluation Technique (MACBETH)
MACBETH é uma abordagem de medição de valor multicritério que apenas requer julgamentos qualitativos sobre as diferenças de valor, para ajudar um indivíduo ou um grupo a quantificar a atractividade relativa de alternativas. Note-se que todas as metodologias multicritério baseadas em modelos de
valor aditivos, para serem quantitativamente significantes, as quantidades envolvidas não devem ser
afetadas por transformações, como é o caso do MACBETH (Bana e Costa , Corte, & Vansnick ,
2005).
Agora, suponha que J é um decisor que faz julgamentos sobre a atractividade de elementos, num
conjunto de estímulos S. S deve ser finito e tem uma estrutura P, que modela a atractividade relativa
dos elementos em S, apenas para J.
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Então, x, y ∈ S, x P y então J indica x como sendo mais atrativo que y. Com base nisto, o MACBETH
é uma abordagem interactiva que ajuda J a determinar, em cada elemento x de S, um número real
v(x) que quantifica a atractividade de x, criando uma escala v sobre S. MACBETH pede ao decisor J
que, para cada par de estímulos x e y de S, indique a diferença de atractividade (Bana e Costa,
Corte, & Vansnick, 2012).
Infelizmente, a construção de uma escala de valor de intervalos é geralmente uma tarefa difícil (Bana
e Costa , Corte, & Vansnick , 2005). No MACBETH, quando um decisor compara duas ou mais coisas, em primeiro lugar julga a sua atractividade relativa e em segundo lugar, se dois elementos não
forem considerados igualmente atractivos, expressa um julgamento qualitativo sobre a diferença de
atractividade entre o mais atraente e o menos atraente dos dois elementos.
Além disso, para facilitar o processo de atribuição de julgamentos, o MACBETH tem seis categorias
semânticas de diferenças de atractividade: muito fraco, fraco, moderado, forte, muito forte, ou
extremo ou uma sucessão destes (Bana e Costa, Corte, & Vansnick, 2012).
Em seguida, MACBETH verifica se existe uma escala numérica sobre S que satisfaça as regras seguintes :
• Regra 1: x,y∈S: v(x)>v(y) ⇔ x é mais atractivo que y;
• Regra 2: k , k' ∈ {1,2,3,4,5,6}, "(x,y) ∈ Ck, " (w , z) ∈ Ck': k > k'+1 =>
v(x) - v(y) > v(w) - v(z)

Depois, quando a matriz de julgamentos é consistente, MACBETH determina uma escala para esses
julgamentos, através da resolução de um problema de programação linear (Bana e Costa , Corte, &
Vansnick , 2005) (Bana e Costa, Corte, & Vansnick, 2012).
À medida que as respostas são inseridas no sistema de apoio à decisão M-MACBETH (Bana e Costa
, Corte, & Vansnick , 2005) (Bana e Costa, Corte, & Vansnick, 2012) ele verifica automaticamente a
sua consistência e posteriormente gera uma escala numérica, resolvendo um problema de programação linear, que representa os julgamentos feitos pelo decisor. Permite, através de um processo semelhante, a criação de escalas de ponderação para os critérios (Bana e Costa , Corte, & Vansnick ,
2005) (Bana e Costa, Corte, & Vansnick, 2012).
Depois disso, obtendo primeiro as pontuações para todas as alternativas, é possível fazer análises de
sensibilidade e robustez, que vão permitir elaborar uma recomendação fundamentada.

4.7 Discussão
Nesta secção iremos comparar os métodos expostos anteriormente, seguido de uma conclusão de
qual dos métodos é o melhor para a nossa investigação.
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Os métodos Outranking diferem das outras abordagens expostas – na utilização funções de valor –
na medida em que não existe nenhuma função de agregação, por isso não criam nenhuma escala de
preferência para cada alternativa. O resultado deste tipo de métodos não é um valor para cada alternativa mas sim uma relação de superação sobre o conjunto de alternativas. Por exemplo uma alternativa a supera a alternativa b se, tendo em conta todas as informações existentes sobre o problema e
preferências do decisor, existir um argumento forte que suporte a conclusão de que a é pelo menos
tão bom quanto b e não existir nenhum argumento contrário.
A MAVT e AHP aplicam o modelo de agregação aditiva, Figura 4, onde os pesos definem tradeoffs
entre o desempenho dos diferentes critérios.
Na MAVT todas as funções de valor parcial têm uma escala que usa dois níveis de referência para o
desempenho (ex. “melhor” e “pior” desempenhos) e para os quais são atribuídos dois números arbitrários (e.g. 100 e 0, respectivamente para o melhor e pior níveis de referência).
AHP gera pontuações para representar a preferência global sobre as alternativas, que é uma característica desejada nestes métodos. No entanto, existem problemas conhecidos em relação a este método, relacionados com a pertinência da conversão da escala semântica para a numérica. As pontuações parciais têm uma soma de resultado 1, e isto implica que o significado do peso é o valor relativo,
não dos balanços, mas da pontuação total em critérios diferentes; deste modo só pode ser definida se
todas as alternativas forem consideradas. Além disso, AHP assume que todas as comparações podem ser feitas numa escala de rácios, o que implica a existência de um zero natural. Isto significa
que, se compararmos alternativas, podemos definir a nossa preferência por uma delas, em vez de
outra, com uma relação, o que faz sentido apenas para comparar coisas contáveis (Bana e Costa ,
Corte, & Vansnick , 2005) (Dyer & Sarin).
As abordagens UTA são um conjunto de métodos para MAUT e MAVT criados para se obterem melhores resultados nas análises. Estas abordagens inferem funções de valor/utilidade consistentes com
as preferências dos utilizadores porém algumas, não têm em conta os pesos dos critérios, o que torna este método menos preciso.
A vantagem da abordagem do MACBETH em relação a outros métodos de decisão multicritério, é
que requer apenas julgamentos qualitativos para pontuar as alternativas e para atribuir pesos aos
critérios, em vez de requerer julgamentos quantitativos. Além disso, o sistema de suporte à decisão
que a implementa, M-MACBETH (Bana e Costa , Corte, & Vansnick , 2005), é capaz de calcular os
valores globais das alternativas aplicando o modelo aditivo e permite efectuar extensas análises de
sensibilidade e robustez.
Recentemente foi desenvolvida uma nova versão do M-MACBETH que permite ponderar uma estrutura hierárquica de critérios, que é uma estrutura especialmente adequada quando os critérios são
muitos. Deste modo, o processo de apuramento de pesos para os critério torna-se muito mais simples
e não é necessário usar outro tipo de ferramentas de cálculo.
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Todas estas razões justificam a adopção da abordagem do MACBETH como o nosso método de avaliação.
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5. Objetivos da Solução

N

este capítulo iremos proceder à definição dos objetivos da solução do DSRM, que tem em
conta o trabalho relacionado apresentado nos capítulos anteriores, as limitações existentes nas

soluções encontradas e também o que é possível fazer para resolver o problema apresentado.
Tendo em conta o problema que identificámos no Capítulo 2, a principal falha é o facto de não existir
um conjunto de critérios de segurança suficientemente amplo e também o facto de não existir uma
forma de avaliar a segurança de SI de forma clara e com resultados concretos e adaptados a cada
organização.
O principal objetivo é, portanto, criar um mecanismo que permita a qualquer organização avaliar a
segurança de SI de uma forma clara e adaptada à sua organização. Este objetivo pode ser dividido
em duas partes:
•

Identificação de um conjunto de critérios de segurança para SI que possa ser aplicado a
qualquer SI, baseados na literatura, nas normas e ainda no feedback dado por especialistas
de segurança.

•

Usar este conjunto de critérios em conjunto com o MACBETH – abordagem de MMAD – para criar um modelo que possa ser aplicado a todas as organizações, com os devidos ajustamentos para atender as respectivas especificidades e necessidades.

Ao juntar estas duas partes, conseguimos criar um modelo que permite a avaliação da segurança de
qualquer SI de uma forma transparente e rápida, com resultados concretos e adaptados à organização e às suas particularidades. Isto faz com que a análise de duas alternativas em termos de segurança seja fácil, após ter o modelo construído, e torna as tomadas de decisão rápidas e apenas com
as opiniões qualitativas dos decisores.
Existem objetivos específicos que queremos que a nossa proposta de solução cumpra:
•

Esclarecer dúvidas e receios sobre os problemas de segurança dos SI na cloud.

•

Solução aplicável a todos SI e a qualquer tipo de organização.

•

Clarificar os reais problemas de segurança dos SI.
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•

Seja fácil de perceber por qualquer decisor, não apenas para especialistas.

•

Ser um método mais acessível na avaliação da segurança, quer seja para a comparação de
novas alternativas quer seja para avaliação da segurança da alternativa atual.

•

Permitir análises de sensibilidade e robustez aos resultados do modelo.

Estes objetivos ajudaram-nos a definir um planeamento para a construção e desenvolvimento do modelo proposto, que foi baseado no problema, nas necessidades identificadas e em aspetos que
achamos importantes como a abstração, originalidade, justificação e benefício (Osterle, et al., 2011).
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6. Proposta

E

ste capítulo corresponde à fase de concepção e desenvolvimento do DSRM, na qual criamos
um artefacto. O artefacto proposto tem o objetivo de solucionar o problema identificado para a

nossa investigação.
O problema (Capítulo 2) que identificámos, é: como comparar a segurança de dois Sistemas de Informação equivalentes com implementações diferentes – in house vs cloud.
Este capítulo está dividido em três secções, que correspondem aos passos do método em que a nossa proposta se baseia. O primeiro passo corresponde à estruturação do modelo, que implica a identificação de critérios de avaliação e respetivos descritores de desempenho (Secção 6.1). O segundo
passo equivale à avaliação, onde são construídas funções de valor para cada um dos critérios e se
ponderam os critérios (Secção 6.2). Por último, no terceiro passo são feitas análises de sensibilidade
e robustez aos resultados do modelo, para de seguida se recomendar uma das alternativas (Secção
6.3).
A nossa proposta vai ajudar os decisores na compreensão da segurança de SI in-house e na cloud, e
a consequente decisão por uma destas alternativas. Através de um conjunto de critérios de avaliação
da segurança de SI, e dos seus respectivos descritores de desempenho, o decisor poderá avaliar duas alternativas distintas através da utilização do método MACBETH, descrito anteriormente.
A nossa proposta é aplicar este método a dois SI equivalentes (i.e que cumpram os mesmos objetivos dentro de uma organização): um com uma implementação interna da organização e outro com
uma implementação externa baseada na cloud.
Para a nossa proposta, usámos a seguinte definição de SI, pois parece-nos ter a abrangência correta:
“a combinação de dois campos principais: ciência da computação e gestão, com uma série de disciplinas de suporte i.e psicologia, sociologia, estatística, ciência política, economia, filosofia e matemática. Os SI estão preocupados não só com o desenvolvimento de novas tecnologias da informação
mas também com questões como: a melhor forma de serem aplicados, como devem ser geridos e
quais as suas grandes implicações.” (adaptado de (Peter & Sue, 1997)).
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Propomos, então, a utilização da abordagem proposta por (Bana e Costa , Corte, & Vansnick , 2005)
que consiste em três fases principais, resumidas na Figura 5.

Figura 5 - Fases propostas (adaptado de (Bana e Costa , Corte, & Vansnick , 2005))

A primeira fase (ver Figura 5) consiste na identificação de um conjunto (catálogo) de critérios de avaliação, porém o decisor pode propor outros critérios que sejam essenciais para a sua organização ou
até sugerir mudanças nos critérios já existentes. Os critérios de aceitação/exclusão são critérios nãocompensatórios que estabelecem limiares de aceitabilidade das alternativas (por exemplo, para excluir da avaliação alternativas que tenham um custo não suportável). Diferentemente, a segunda e
terceira fases são inteiramente desenvolvidas com o decisor, para cada problema específico, pois
cada decisor têm as suas preferências e sistemas de valores e os resultados devem expressar os
juízos de valor expressos pelo decisor.

6.1 Estruturação do Modelo
A abordagem descrita anteriormente começa com a estruturação do problema. Neste passo iremos
identificar os critérios de avaliação e os seus respectivos descritores de desempenho (qualitativos ou
quantitativos) que servem para medir o grau em que cada critério pode ser satisfeito. Os critérios de
avaliação serão criados tendo em conta as preocupações reais de segurança para SI existentes nas
organizações, nos dias de hoje.
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Como pudemos analisar no Capítulo 3, as abordagens que existem atualmente para avaliar a segurança de SI têm critérios muito genéricos e pouco adaptados à realidade da organização. Porém, decidimos dar uso às abordagens já existentes como inputs para a criação do nosso catálogo de critérios de avaliação, pois já há muito trabalho efectuado que vale a pena aproveitar.
Para identificar os critérios de avaliação começámos por fazer uma revisão da literatura sobre critérios de segurança de SI já existentes. Fizemos depois a validação de uma norma para a segurança
da Informação – ISO 27001 – pois é composta por um vasto conjunto de controlos, muito completo, e
que cobre todas as áreas de segurança da Informação.
Para a revisão da literatura seguimos a metodologia proposta por Webster e Watson (Jane & Richard,
2002), fazendo uma extensa pesquisa, com algumas restrições temporais. Para a nossa pesquisa
usámos o motor de busca Google Scholar com combinações e variações das palavras-chave seguintes: Information Systems Security, Information Systems attacks, Information Systems Security evaluation criteria, Security, Information Security attributes, Information Systems Security criteria, Security
criteria, Security concerns, Security best practices problems, Cloud Security criteria, Cloud Security.
Na pesquisa inicial encontrámos 100 artigos. Através de uma análise do resumo, introdução e conclusão, identificámos os artigos que falavam especificamente de critérios de avaliação de segurança
de SI e problemas de segurança de SI. Fizemos então uma revisão cuidada desses artigos, com o
objetivo de encontrar aqueles que pudessem ser uma mais valia para a nossa investigação, acabando por selecionar 17 artigos como base para a criação do nosso conjunto de critérios de avaliação da
segurança de SI (ver Anexo A).
Percebemos, então, que a revisão da literatura poderia ajudar-nos, mas não seria suficiente para a
criação dos critérios de avaliação da segurança. Posto isto, fomos validar a norma (Capítulo 3) mais
usada, nos dias de hoje pelas organizações, para avaliar a segurança da Informação, a ISO 27001.
Após fazermos uma análise da ISO 27001 e dos seus respectivos controlos, quisemos validá-la junto
de profissionais de segurança de várias organizações, e potenciais decisores, com o objetivo de perceber quais dos controlos são diretamente aplicáveis na avaliação segurança dos SI. Esta avaliação
está descrita na secção 8.1.
O resultado foi a definição de 11 grupos, compostos por 39 critérios específicos de avaliação. Depois
da definição dos critérios e a sua respectiva descrição, criámos descritores de desempenho para cada um dos critérios.
Os grupos definidos são:
•

Security Policy;

•

Organization of Information Security;

•

Asset Management;

•

Human Resources Security;

•

Physical and Environmental Security;
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•

Communications and Operations Management;

•

Access Control;

•

Information Systems Acquisition, Development and Maintenance;

•

Information Security Incident Management;

•

Business Continuity Management;

•

Compliance.

O objectivo que cada critério de avaliação é explicado na Tabela 3.
Tabela 3 - Critérios de Avaliação da Segurança de SI
Security Policy
Existence of an Information Security Policy established, reviewed, communicated to all

Information security policy

employees and external parties. This policy must be in accordance with business requirements and relevant laws and regulations.

Organization of Information Security
Internal Organization

To manage information security within the organization.
To guarantee that the information accessed, processed, communicated or managed by

External parties

external parties are secured.

Asset Management
Responsibility for assets

To achieve and maintain appropriate protection to organizational assets.
To guarantee the appropriate level of protection to information, through the classification,

Information classification

labeling and handling of information.

Human Resources Security
To ensure that employees, contractors and third party users know their responsibilities and

Prior to employment

roles to reduce risks with information management.
To ensure that employees, contractors and third party users are aware of the information

During employment

security threats and concerns, their responsibilities and liabilities and are equipped to support the organizational security policy.
To ensure that employees, contractors and third party users exit an organization or change

Termination or change of em-

employment in an orderly manner (e.g employment of people, change of job roles, as-

ployment

signment of contracts, etc.)

Physical and Environmental Security
To prevent unauthorized physical access, damage and interference to the organization’s

Secure areas

premises and information.
To prevent loss, damage, theft or compromise of assets and interruption to the organizati-

Equipment security

on’s activities

Communications and Operations Management
Operational procedures and responsibilities
Third party service delivery management
System planning and acceptance
Protection against malicious and
mobile code
Back-up
Network security management
Media handling

To ensure the correct and secure operation of information processing facilities.
To guarantee the appropriate level of information security and service delivery in line with
third party service delivery agreements.
To minimize the risks of systems failures.
To protect the integrity of software and information against malicious and mobile code.
To maintain the integrity and availability of information and information processing facilities.
To ensure the protection of information in networks and the protection of the supporting
infrastructure.
To prevent unauthorized disclosure, modification, removal or destruction of assets and
interruption to business activities.
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To maintain the security of information and software exchanged within an organization and

Exchange of information

with any external entity.

Electronic commerce services

To ensure the security of electronic commerce services and their secure use.
To detect unauthorized information processing activities through monitoring and analyzing

Monitoring

data collected by system logging.

Access Control
Business requirement for access
control

To control access to information.
To ensure authorized user access and to prevent unauthorized access to information sys-

User access management

tems.
To prevent unauthorized user access, and compromise or theft of information and informa-

User responsibilities

tion processing facilities.

Network access control

To prevent unauthorized access to networked services.

Operating system access control

To prevent unauthorized access to operating systems.

Application and information access
control
Mobile computing and teleworking

To prevent unauthorized access to information held in application systems.
To ensure information security when using mobile computing and teleworking facilities.

Information Systems Acquisition, Development and Maintenance
Security requirements of information
systems
Correct processing in applications

To ensure that security is an integral part of information systems.
To guarantee correctness of information in applications.

Cryptographic controls

Use of cryptographic controls to protect information.

Security of system files

To ensure the security of system files.

Security in development and support
processes
Technical Vulnerability Management

To maintain the security of application system software and information.

To reduce risks resulting from exploitation of published technical vulnerabilities.

Information Security Incident Management
Reporting information security
events and weaknesses
Management of information security
incidents and improvements

To ensure that all information security events and weaknesses are reported and managed
on time.
To ensure a consistent and effective approach is applied to the management of information
security incidents.

Business Continuity Management
Information security aspects of business continuity management

To guarantee the protection of the information in an organization and the business continuity when disasters or major information systems failures occur and to ensure their timely
resumption.

Compliance
Compliance with legal requirements

To avoid breaches of any law, statutory, regulatory or contractual obligations, and of any
security requirements.

Compliance with security policies
and standards, and technical compli-

To ensure compliance of systems with organizational security policies and standards.

ance
Information systems audit considerations

To maximize the effectiveness of and to minimize interference to/from the information
systems audit process.

De acordo com a análise feita, estes critérios são necessários e suficientes para avaliar todos os SI
em termos de segurança, mas como já foi referido é possível que cada decisor indique novos critérios
ou altere os que já existam, para que cubram as suas necessidades específicas.
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Ao formular a nossa proposta, validámos do nosso catálogo de critérios quais fazem sentido no caso
específico do decisor escolhido para a demonstrar a nossa proposta. O resultado foi, então, a escolha
de 31 dos 39 critérios de avaliação, divididos em 11 grupos (Secção 7.1).
Cada critério têm associado um descritor de desempenho qualitativo, cujo objetivo é saber em que
medida é que esse critério está a ser satisfeito. Os descritores de desempenho contribuem também
para a inteligibilidade dos critérios e para a clarificação do seu significado. Para cada critério é necessário também definir dois níveis de referência na escala de desempenho. Com o decisor foi definido
para cada critério, o nível “Good” que é um nível muito atrativo e o “Neutral” que é um nível de desempenho que não é positivo nem negativo.

Security Policy
Existe apenas um critério no grupo security policy, com os descritores de desempenho apresentados
na Tabela 4.
Tabela 4 - Descritor de desempenho do critério "Information security policy"

Organization of Information Security
Existem dois critérios no grupo organization of information security, com os descritores de desempenho apresentados nas Tabelas 5 e 6.
Tabela 5 - Descritor de desempenho do critério "Internal Organization"
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Tabela 6 - Descritor de desempenho do critério "External Parties"

Asset Management
Existem dois critérios no grupo asset management, com os descritores de desempenho apresentados
nas Tabelas 7 e 8.
Tabela 7 - Descritor de desempenho do critério "Responsibility for assets"

Tabela 8 - Descritor de desempenho do critério "Information Classification"

Human Resources Security
Existem três critérios no grupo human resources security, com os descritores de desempenho apresentados nas Tabelas 9, 10 e 11.
Tabela 9 - Descritor de desempenho do critério "Prior to employment"
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Tabela 10 - Descritor de desempenho do critério "During employment"

Tabela 11 - Descritor de desempenho do critério "Termination or change of employment"

Physical and Environmental Security
Existem dois critérios no grupo physical and environmental security, com os descritores de desempenho apresentados nas Tabelas 12 e 13.
Tabela 12 - Descritor de desempenho do critério "Secure areas"

Tabela 13 - Descritor de desempenho do critério "Equipment security"

Communications and Operations Management
Existem oito critérios no grupo communications and operations management, com os descritores de
desempenho apresentados nas Tabelas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
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Tabela 14 - Descritor de desempenho do critério “Operational procedures and responsibilities"

Tabela 15 - Descritor de desempenho do critério "Third party service delivery management"

Tabela 16 - Descritor de desempenho do critério "Protection against malicious and mob code"

Tabela 17 - Descritor de desempenho do critério "Backup"

Tabela 18 - Descritor de desempenho do critério "Network security management"
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Tabela 19 - Descritor de desempenho do critério "Media handling"

Tabela 20 - Descritor de desempenho do critério "Exchange of information"

Tabela 21 - Descritor de desempenho do critério "Monitoring"

Access control
Existem cinco critérios no grupo access control, com os descritores de desempenho apresentados
nas Tabelas 22, 23, 24, 25 e 26.
Tabela 22 - Descritor de desempenho do critério "User access management"
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Tabela 23 - Descritor de desempenho do critério "User responsibilities"

Tabela 24 - Descritor de desempenho do critério "Network access control”

Tabela 25 - Descritor de desempenho do critério "Operating system access control"

Tabela 26 - Descritor de desempenho do critério "Application and information access control"

Information Systems Acquisition, Development and Maintenance
Existem quatro critérios no grupo information systems acquisition, development and maintenance,
com os descritores de desempenho apresentados nas Tabelas 27, 28, 29 e 30.
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Tabela 27 - Descritor de desempenho do critério "Security requirements of information systems"

Tabela 28 - Descritor de desempenho do critério "Cryptographic controls"

Tabela 29 - Descritor de desempenho do critério "Security of system files"

Tabela 30 - Descritor de desempenho do critério "Technical Vulnerability Management"

Information Security Incident Management
Existem dois critérios no grupo information security incidente management, com os descritores de
desempenho apresentados nas Tabelas 31 e 32.
Tabela 31 - Descritor de desempenho do critério "Reporting information security events and weaknesses"
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Tabela 32 - Descritor de desempenho do critério "Management of information security incidents and
improvements"

Business Continuity Management
Existe um critério no grupo business continuity management, com os descritores de desempenho
apresentados na Tabela 33.

Tabela 33 - Descritor de desempenho do critério "Information security aspects of business continuity
management"

Compliance
Existe um critério no grupo compliance, com os descritores de desempenho apresentados na Tabela
34.
Tabela 34 - Descritor de desempenho do critério "Compliance with security policies and standards,
and technical compliance"
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Consideramos que estes critérios e os seus respetivos descritores de desempenho, podem ser usados como catálogo para avaliar a segurança de todos os SI, tendo sempre em atenção as adaptações
necessárias à realidade específica de cada organização.

6.2 Avaliação das Alternativas
Neste passo, os julgamentos preferenciais do decisor serão usados para construir uma função de
valor para cada critério e para ponderar os critérios. A função de valor, que requer julgamentos de
valor (subjetivos) do decisor sobre as diferenças de atratividade entre níveis de desempenho, servirá
para transformar desempenhos (dados factuais) em pontuações num critério. Os pesos permitem a
transformação de unidades de valor (parciais) dos critérios em unidades de valor global. Para definir
os pesos é necessário que o decisor faça julgamentos sobre os trade-offs entre critérios, usando os
swings “neutral-good” definidos em cada escala de desempenho do critério.
Para construir uma função de valor para um critério, primeiro atribuíram-se arbitrariamente aos níveis
de referência neutral e good as pontuações 0 e 100, respetivamente. Depois pediu-se ao decisor
para julgar as diferenças de atratividade entre cada dois níveis de desempenho no critério, escolhendo uma ou mais categorias semânticas do MACBETH: muito fraco, fraco, moderada, forte, muito
forte e extrema. Para cada critério, o processo é iniciado por perguntar a diferença de atratividade de
passar entre os níveis de desempenho neutral e good, repetindo-se o processo para os restantes
níveis de desempenho.
Depois, o sistema de suporte à decisão M-MACBETH gera uma escala de valor numérica, resolvendo
um problema de programação linear baseado no conjunto de julgamentos qualitativos preenchido na
matriz de julgamentos. A escala é depois analisada em termos de proporções na escala de intervalos
resultante.
O passo seguinte passa por apurar os pesos dos critérios. É pedido inicialmente para atribuir uma
ordem aos swings “neutral-good” de acordo com a sua atratividade global. Aqui, é apresentada a seguinte pergunta ao decisor: “Se pudesse escolher apenas um critério para passar do desempenho
neutro (neutral) para bom (good), que critério escolheria?”. A pergunta é feita até ter todos os critérios ordenados.
Depois disto é colocada uma nova pergunta. É pedido ao decisor que atribua julgamentos à atratividade global de cada swing. Aqui, é pedido que o decisor compare o swing mais atrativo com o segundo mais atrativo, e assim sucessivamente até chegar ao menos atrativo. A comparação de pares
continua, depois, entre o swing mais atrativo e todos os restantes, até preencher a matriz de ponderação do MACBETH. Isto é suficiente para o software criar uma escala de pesos através de programação linear. Novamente, é pedido ao decisor para validar os resultados obtidos.
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6.3 Análise dos Resultados
O passo final do método que propomos é a colocação dos desempenhos das alternativas a comparar
no M-MACBETH. O software transforma os desempenhos em pontuações de valor, usando as funções de valor construídas anteriormente e calcula o valor global de cada alternativa pela soma ponderada das suas pontuações de valor parcial, permitindo ordenar as alternativas por atratividade global.
As análises de sensibilidade e robustez são então feitas de forma a perceber como é que os resultados podem ser afetados por “pequenas” alterações nos parâmetros do modelo.
Na análise de sensibilidade, verificamos que alterações podem ser produzidas quando o peso de um
determinado critério varia, dentro dos limites produzidos pelos julgamentos de ponderação do decisor.
Esta análise feita pelo M-MACBETH é útil para mostrar as consequências de possíveis alterações
nos pesos dos critérios.
O objetivo da análise de robustez é verificar se alguma das alternativas é dominante, no sentido clássico ou aditivamente, através da comparação entre cada duas alternativas considerando a sua atratividade global em condições incertas. Pode ser usada para analisar quais as implicações nos resultados finais de variações simultâneas de todos ou alguns parâmetros do modelo.
Uma alternativa a domina, no sentido clássico, uma alternativa b se não é pior que b em nenhum critério e a é melhor do que b em, pelo menos, um critério. Este tipo de dominância não é influenciada
pelos pesos dos critérios e é representada no M-MACBETH por um triângulo vermelho, significando
que a alternativa em linha domina a alternativa em coluna.
Dizemos que a alternativa a domina, aditivamente, a alternativa b se a é sempre globalmente mais
atrativa que b através do uso do modelo de agregação aditiva sobre um conjunto de restrições de
informação (Bana e Costa , Corte, & Vansnick , 2005). O símbolo que representa dominância aditiva
no M-MACBETH é uma cruz verde, significando que a alternativa em linha domina a alternativa em
coluna.
Depois de ter esta análise concluída, podemos então recomendar a alternativa que deveria ser selecionada, consoante os resultados obtidos.
No Capítulo 7 iremos demostrar a aplicação da nossa proposta passo a passo, com um decisor real.
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7. Demonstração

E

ste capítulo corresponde à demonstração, a quarta fase de uma iteração do DSRM, que consiste em demonstrar o uso do artefacto para resolver uma ou mais instâncias do problema.

O objetivo da nossa proposta é criar um método para avaliar a segurança de SI. Para fazer a demonstração escolhemos uma Câmara Municipal (CM) portuguesa devido à sua importância no contexto do nosso país e porque o seu CIO queria avaliar a sua segurança interna comparativamente a
produtos na cloud. O SI escolhido foi o mail, pela importância que tem para todas as organizações e
porque continua a ser um ponto de falha para os processos de negócio.
O decisor no nosso caso de estudo foi o CIO da CM e o analista de decisão no processo de tomada
de decisão foi o autor desta dissertação.
Devido ao surgimento de fornecedores de produtos cloud estar a ser cada vez mais frequente, e um
dos pontos fortes dos mesmos ser o incremento de segurança que se obtém, o decisor colocou a hipótese de passar o mail da sua organização para a cloud. Identificámos então quais os melhores serviços do mercado a este nível – Google Apps, Microsoft Office 365 e EMAIL PT. Iremos usar o Microsoft Office 365 pois foi do qual conseguimos recolher mais informação relevante para a nossa
investigação.
Todas estas alternativas são pacotes de serviços cloud que contêm mais do que o mail, como plataformas colaborativas, calendário, etc., mas o nosso objetivo é focarmo-nos apenas no Mail. Na demonstração iremos comparar então o Microsoft Office 365 com a alternativa in-house CM (Câmara
Municipal) existente na organização.
O Microsoft Office 365 tem o slogan que dá acesso virtual às ferramentas do Microsoft Office que já
conhece e confia e ainda serviços de negócio IT que são fáceis de gerir. É o Office completo na
cloud.

7.1 Estruturação do Modelo
Este passo começa com a definição de critérios de aceitação/exclusão e com a validação dos critérios de avaliação do modelo, em reuniões com o decisor.
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Na Secção 6.1 descrevemos o processo de investigação para a criação de um catálogo de critérios
de avaliação de segurança que fizesse sentido em todas as organizações e para todos os SI. Porém,
podem ser feitas alterações ao catálogo para satisfazer as necessidades específicas da organização.
Na nossa demonstração, o decisor validou 31 dos 39 critérios como sendo necessários e suficientes
para avaliar a segurança do mail na sua organização. “System planning and acceptance” e “Correct
processing in applications” foram dois dos critérios rejeitados, por não serem preocupações de segurança relevantes e diferenciadoras na escolha do SI para esta organização. A árvore de valor, na Figura 6,

mostra os critérios de avaliação selecionados agrupados em 11 famílias.

Figura 6 - MACBETH Árvore de Valor
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7.2 Avaliação das Alternativas
Para avaliar as alternativas em consideração – Microsoft Office 365 e in-house CM – pedimos ao
decisor para validar os descritores de desempenho e respectivos níveis de referência (Secção 6.1)
que, depois de uma rigorosa análise foram aceites.
De seguida pedimos ao decisor para atribuir julgamentos às diferenças de atratividade entre os níveis
de desempenho em cada critério (qualitativos) através da abordagem MACBETH. Depois o MMACBETH gerou uma escala de valor para cada critério baseada nos julgamentos inseridos nas matrizes de julgamentos. A Figura 7 mostra a matriz de julgamentos e a escala de valor do critério 6.5
“Backup”.

Figura 7 - MACBETH matriz de julgamentos e escala de valor do critério “Backup”

A Figura 7 apresenta os julgamentos do decisor para o critério “Backup”. Os descritores de desempenho deste critério estão descritos na Tabela 17. Analisando a escala de valor deste critério podemos
concluir que a diferença entre “L2” (existence of a backup policy that guarantee that copies are taken
per day and tested regularly) e “L3” (existence of a backup policy that guarantee that copies are taken
per week and tested regularly) vale o mesmo para o decisor que a diferença de valor entre “L3” e “L4”
(existence of a backup policy that guarantee that copies are taken per month and tested regularly), i.e,
100 unidades de valor; porém a diferença de valor entre “L4” e “L5” é 250 unidades de valor, i.e, 2.5
vezes o valor da diferença entre “L2” e “L3” (ou “L3” e “L4”).

Figura 8 - MACBETH Referências de Ponderação (incompleta)

De seguida, o próximo passo é o apuramento dos pesos dos critérios. Aqui foi pedido ao decisor que
ordenasse os swings “neutral-good” dos critérios por ordem decrescente de importância e depois que
preenchesse a matriz de julgamentos de ponderação. A Figura 8 mostra as referências de ponderação
e a janela que ajudou o decisor no procedimento descrito na Secção 6.2.
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Na Figura 8 cada designação de critério, entre parêntesis retos, presente na coluna “Overall references” representa uma alternativa fictícia que têm um “bom" desempenho no critério com aquele nome
e um desempenho “neutro” nos restantes critérios de avaliação. Como temos 31 critérios, deveremos
ter 31 alternativas fictícias e ainda uma alternativa fictícia que é “neutra” em todos os critérios. Por
exemplo, podemos observar a alternativa [C6.5] (equivalente ao critério “Backup”) tem um bom desempenho (“L2”) no critério 6.5 e é neutra em todos os outros critérios. As alternativas fictícias estão
listadas na coluna “Overall references” por ordem decrescente de atratividade.
Fazer julgamentos de diferença de atratividade entre cada duas das 32 alternativas fictícias seria uma
tarefa demasiado morosa para o decisor. Portanto pedimos ao decisor para fazer comparações por
famílias, i.e, tendo em consideração os critérios existentes dentro de cada uma das 11 famílias. Depois, selecionámos o critério com maior peso de cada uma das famílias e pedimos ao decisor que
ponderasse entre si estes 11 critérios (um por cada família). De seguida, inserimos esses julgamentos no módulo de ponderação hierárquica do M-MACBETH, tendo sido obtidos os pesos finais para a
totalidade dos critérios que são apresentados no histograma da Figura 9.

Figura 9 - MACBETH Histograma de pesos

Apresentámos depois este histograma ao decisor e pedimos que validasse os resultados obtidos.
Perguntámos, por exemplo, se o swing “neutral-good” no critério C7.2 (“User access management”)
corresponde, a menos de metade do valor que se obtém com o swing “neutral-good” no critério C8.4
(“Security of system files”), o que o decisor validou. (Os pesos destes critérios são 2.47% e 5.31%,
respetivamente).
A última fase da avaliação das alternativas consiste na análise dos níveis de desempenho de cada
alternativa em cada critério e a sua inserção no M-MACBETH.
No caso da alternativa in-house CM, esta análise foi feita através de entrevistas feitas ao CIO e funcionários da CM, havendo inclusivamente visitas às instalações onde está implementado o SI mail.

50

No caso do Microsoft Office 365, esta análise foi feita através da análise um documento público da
Microsoft, referenciado por um responsável de segurança e risco da Microsoft Portugal, documento
este que está validado por diversas organizações internacionais como a Cloud Security Alliance
(Microsoft Corporation, 2014).

7.3 Análise dos Resultados
Nesta secção apresentamos os desempenhos das alternativas em todos os critérios de avaliação e
os respectivos resultados obtidos através do modelo de avaliação de segurança de sistemas de informação que construímos.
A Figura 10 mostra os desempenhos das duas alternativas, in-house CM e Microsoft Office 365 em
todos os critérios de avaliação que integram o modelo.

Figura 10 - MACBETH Desempenhos das alternativas

De acordo com os desempenhos das alternativas inseridos no M-MACBETH, o software determinou
as respectivas pontuações parciais e globais utilizando o modelo de avaliação construído com o decisor. A Figura 11 mostra o perfil de pontuações de valor ponderado obtido em cada um dos critérios pela
alternativa in-house CM e a Figura 12 mostra o perfil da alternativa Microsoft Office 365. Note-se que,
em ambos os perfis, as pontuações parciais estão ordenadas por ordem decrescente do seu valor
ponderado da esquerda para a direita.

Figura 11 - MACBETH Perfil de pontuações ponderadas da alternativa in-house CM
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Figura 12 - MACBETH Perfil de pontuações ponderadas da alternativa Microsoft Office 365

Na Figura 11 podemos ver que a alternativa in-house CM tem pontuações ponderadas negativas (barras vermelhas) em 17 critérios de avaliação, o que significa que os desempenhos desta alternativa
nesses critérios são piores do que os que foram definidos como referência neutral. Ainda na Figura 11
podemos ver que a alternativa in-house CM tem pontuações nulas em 7 critérios, ou seja, tem desempenhos ao nível neutral (i.e. que não são positivos nem negativos) nesses critérios, e nos restantes 7 critérios tem desempenhos atraentes (acima do nível neutral), pois apresenta pontuações positivas.
Por outro lado, podemos ver na Figura 12 que a alternativa Microsoft Office 365 tem uma pontuação
ponderada positiva em todos os critérios de avaliação de segurança, o que significa que esta alternativa tem desempenhos atraentes em todos os critérios.
Através dos desempenhos das alternativas (in-house CM e Microsoft Office 365), as funções de
valor e a atribuição dos pesos por critério com o decisor, o M-MACBETH calculou a pontuação de
valor global para as duas alternativas, através do uso do modelo de agregação aditiva, Figura 13.

Figura 13 - MACBETH Pontuações globais das duas alaternativas

Analisando os resultados da Figura 13 vemos que o Microsoft Office 365 é a alternativa mais atraente,
com uma pontuação global de 166.12 unidades Note-se que o Microsoft Office 365 obteve uma pontuação global acima da pontuação da alternativa fictícia “Good at all” (que corresponde a uma alternativa que tem um desempenho good em todos os critérios), o que mostra que a alternativa Microsoft
Office 365 é muito atraente. Veja-se ainda que a alternativa in-house CM ficou muito distanciada da
primeira classificada, tendo mesmo obtido uma pontuação global negativa -79.49, o que significa que
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é globalmente pior que a alternativa fictícia “Neutral at all”, que corresponde a uma alternativa com
desempenhos neutral em todos os critérios.
A Figura 14 mostra as diferenças de valor ponderado entre as duas alternativas para cada critério.

Figura 14 - MACBETH Diferenças dos valores ponderados das alternativas in-house CM e MO365

Na Figura 14 cada barra apresenta a diferença de pontuação de valor ponderado entre a alternativa inhouse CM e Microsoft Office 365 num critério específico. As diferenças negativas, a vermelho, representam as diferenças de pontuação favoráveis ao Microsoft Office 365, e as diferenças positivas,
a verde, que não existem neste gráfico, representariam as diferenças de pontuação favoráveis a inhouse CM. Quando não existe barra visível, quer dizer que as duas alternativas tiveram a mesma
pontuação de valor ponderado naquele critério, como é o caso dos cinco primeiros critérios à esquerda.
Como podemos observar, a alternativa Microsoft Office 365 tem diferenças de pontuação favoráveis
em 26 dos 31 critérios de avaliação, e empata com a alternativa in-house CM em 5 critérios. Isto significa que a alternativa Microsoft Office 365 domina a alternativa in-house CM.
Mesmo sendo desnecessário dada a situação de dominância encontrada, para efeitos ilustrativos
efectuou-se a análise de sensibilidade ao peso do critério C1.1 (“Information Security Policy”) que se
mostra na Figura 15. Nessa figura verifica-se, como já se sabia, que a alternativa Microsoft Office 365
fica sempre com melhor pontuação global que a alternativa in-house CM independentemente do peso que seja atribuído a este critério.
A análise de sensibilidade em relação ao peso do critério 6.10 (“Monitoring”) (ver Figura 16) mostra que
só se o peso deste critério fosse 100% é que a alternativa in-house CM poderia empatar com a alternativa Microsoft Office 365, em termos de pontuação global, o que é explicado por as duas alternativas terem a mesma pontuação naquele critério.

53

Estes dois casos são representativos do que aconteceu para todos os critérios. Em nenhum critério, o
facto de se variar o seu peso na pontuação global fez com que a alternativa in-house CM ultrapassasse a alternativa Microsoft Office 365 em termos de pontuação global.

Figura 15 - MACBETH Análise de sensibilidade para "Information Security Policy"

Figura 16 - MACBETH Análise de sensibilidade para "Monitoring"

Por último, testámos a robustez dos resultados obtidos com a avaliação do modelo, usando a análise
de robustez do M-MACBETH.

Figura 17 - MACBETH Análise de robustez
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A conclusão tirada após feita a análise de robustez é extraída diretamente da tabela gerada pelo MMACBETH. Como podemos ver na Figura 17, a interseção entre “MO365” (linha) e “In-house” (coluna)
está um triângulo vermelho, o que significa que a alternativa Microsoft Office 365 domina, no sentido
clássico, a in-house CM, i.e, a Microsoft Office 365 não é pior do que in-house CM em nenhum
critério e é melhor em, pelo menos, um critério. Podemos também extrair que a Microsoft Office 365
domina igualmente a alternativa fictícia “Good at all”.
Depois de concluir o processo de demonstração, recomendamos a seleção da alternativa Microsoft
Office 365, dado ser a alternativa globalmente mais atraente tendo em consideração todos os critérios de avaliação usados e as preferências expressas através dos julgamentos de valor efectuados
pelo decisor. Adicionalmente, as análises de sensibilidade e robustez mostraram que esta é uma seleção extremamente robusta.

7.4 Resumo
O caso de estudo que apresentámos permitiu-nos testar a nossa proposta como solução ao problema
de investigação que apresentamos no início desta dissertação. A CM que serviu de estudo de caso
padece claramente do mesmo problema que encontrámos na literatura – falta de segurança dos SI
internos – e a nossa proposta ajudou-os a perceber a dimensão desse problema.
Recomendamos, então, a escolha do Microsoft Office 365 devido aos resultados apresentados anteriormente. O decisor reconheceu que a nossa proposta foi bastante útil para entender “onde” e “em
que moldes” existe o problema e que o modelo desenvolvido e o processo de MMAD foi importante
para tomar a sua decisão.
Em suma, provámos que o método que estamos a propor permite ajudar o decisor a comparar alternativas e tomar a sua decisão, o que responde diretamente ao problema da nossa investigação.
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8. Avaliação

E

ste capítulo está relacionado com a etapa de avaliação do DSRM. O objetivo deste capítulo é
mostrar que a proposta suporta a solução para o problema da nossa investigação, descrito ante-

riormente. Começaremos com a descrição de entrevistas que fizemos para a definição dos critérios
de avaliação (Secção 8.1). Depois disto apresentaremos a avaliação da demonstração (Secção 8.2),
usaremos a Moody and Shanks Quality Framework (Secção 8.3) e ainda os quatro princípios de Österle (Secção 8.4) para avaliar o nosso artefacto e investigação. No final de cada secção iremos apresentar os resultados das avaliações correspondentes.

8.1 Entrevistas a Profissionais
O objetivo das entrevistas com profissionais serve, em primeiro lugar, para validar a nossa investigação, o problema, a proposta e os resultados das demonstrações. É uma técnica usada para conseguir
recolher informação qualitativa de entrevistas e reuniões que permitam ao entrevistado dar a sua opinião e experiência sobre um determinado assunto. O objetivo é entender o ponto de vista dos profissionais que trabalham na nossa área de investigação, de forma a conseguir obter inputs daqueles
que trabalham diariamente com estas questões, em vez de fazermos generalizações e suposições.
Existem três tipos de entrevistas (Bryman, 2012):
-

Não-estruturadas: quando o investigador tem um plano definido, mas o mínimo controlo
sobre respostas dos entrevistados.

-

Semi-estruturadas: quando o investigador usa um guia de questões e tópicos que quer
ver cobertos.

-

Estruturadas: quando o investigador tem perguntas fixas e elas são respondidas numa
ordem específica.

8.1.1 Resultados da Avaliação
A nossa solução foi desenhada com base na literatura da área, o que nos deu bases teóricas fortes
para o início da nossa investigação. Porém achámos que era seria importante ter também o ponto de
vista dos profissionais de segurança, que trabalham nesta área diariamente. Posto isto, entrevistámos
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oito responsáveis de segurança das maiores instituições bancárias e institutos públicos em Portugal com, em média, 17 anos de experiência em Tecnologias de Informação e 9 anos de experiência
em segurança de Tecnologias da Informação. O nosso objetivo foi perceber quais os critérios que são
realmente relevantes para avaliar a segurança de um SI.
Como base de trabalho escolhemos usar a norma ISO 27001. A escolha desta norma foi já justificada
anteriormente (Secção 3.2.1) porém, mesmo se é a mais usada globalmente para avaliar a segurança
da Informação nas organizações, achámos que seria importante validar se todos os controlos desta
norma são válidos para a nossa investigação.
As entrevistas foram semi-estruturadas e consistiram em reuniões presenciais com a duração de 45
minutos, aproximadamente. Para suportar a entrevista criámos um questionário (ver Anexo B) para
que os entrevistados nos indicassem quais os controlos seriam aplicáveis diretamente a SI. Os entrevistados foram também questionados sobre a falta de controlos para cobrir alguma área da segurança e ainda observações acerca do método em que nossa proposta consiste.
Os resultados são apresentados na Figura 18.

Figura 18 - Análise aos Critérios de Avaliação Propostos

Os resultados mostraram que todos os controlos da norma estão diretamente relacionados com a
segurança de SI, mesmo que alguns controlos tenham sido menos escolhidos pelos entrevistados.
Depois da análise dos resultados, constatamos que onze controlos foram escolhidos por todos os
entrevistados e apenas um controlo foi escolhido por três entrevistados.
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Posto isto, usámos todos os controlos da ISO 27001 para a construção do nosso conjunto de critérios
de avaliação, pois este conjunto tem de conter os critérios que sejam necessários e suficientes para
avaliar a segurança da maioria dos SI. Neste caso todos os controlos foram importantes para, pelo
menos, três entrevistados.
Depois da análise dos resultados, validámo-los com um analista de decisão com vasta experiência na
utilização da abordagem MACBETH em processos de avaliação com múltiplos critérios e depois
construímos a nossa proposta final (Capítulo 6).

8.2 Avaliação da Demonstração
O objetivo da avaliação da demonstração é validar se a demonstração feita no estudo de caso serviu
para testar e poder afirmar que a nossa proposta é válida para resolver o problema identificado no
início da nossa investigação. Nesta avaliação terá de estar justificado porque é que a instância do
problema identificada foi resolvida através da nossa proposta e quais foram as vantagens e implicações no estudo de caso específico.

8.2.1 Resultados da Avaliação
O estudo de caso na CM portuguesa, que serviu para testar a nossa proposta numa instância específica do problema identificado, mostra a forma como a nossa proposta resolve o problema identificado
anteriormente.
Através da aplicação da nossa proposta conseguimos dar a recomendação do SI mais seguro tendo
em conta as especificidades do decisor e as suas preferências. O decisor afirmou que a nossa proposta o ajudou a tomar a decisão, e que o processo foi simples e perceptível no seu entender.
A utilização de uma MMAD foi muito importante pois através dela conseguimos, além de recomendar
a melhor opção para o decisor, conseguimos ainda identificar quais são os principais pontos de falha
do SI existente na organização. Depois disto conseguimos inclusivamente propor melhorias para o
decisor melhorar a sua própria segurança interna.
Resumindo, a demonstração que fizemos foi bem sucedida pois conseguiu cumprir todos os objetivos, resolvendo o problema da investigação com a nossa proposta para uma instância específica do
problema. Foi por isso um estudo de caso apropriado que nos permitiu obter resultados muito interessantes para o decisor e para esta dissertação.

8.3 Moody and Shanks
Uma Framework para avaliar a qualidade do modelo produzido na perspectiva dos múltiplos stakeholders. A framework propõe oito fatores de qualidade (Moody & Shanks, 2003):
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-

Perfeição: o artefacto contém todos os requisitos do utilizador.

-

Simplicidade: o artefacto contém o número mínimo possível de entidades e relações.

-

Flexibilidade: a facilidade com que o artefacto suporta o negócio e/ou alterações regulamentares sem necessidade de se alterar.

-

Integração: a consistência entre o artefacto e a organização.

-

Compreensibilidade: a facilidade com que os conceitos e estruturas do artefacto podem
ser compreendidos.

-

Implementabilidade: a facilidade com que o artefacto pode ser implementado de acordo
com restrições definidas.

-

Integridade: as regras e/ou restrições do negócio são definidas a partir dos requisitos dos
utilizadores para garantir a integridade do artefacto.

-

Exactidão: é definida se o modelo for válido, ou seja, se está de acordo com regras e
convenções.

8.3.1 Resultados da Avaliação
Fizemos a demonstração da nossa proposta numa CM portuguesa e os resultados seguintes foram
obtidos após aplicar a Moody and Shanks Quality Management Framework à mesma. Também foram
tidas em conta as entrevistas feitas a profissionais e os seus resultados. Os resultados são:
-

Perfeição: a proposta foi analisada tendo em conta os critérios de avaliação, a informação
que está diretamente relacionada com o método. No geral, a nossa proposta está completa, tendo em conta que os critérios de avaliação necessários para avaliar a segurança de
SI estão presentes, no catálogo que criámos. Porém o método pressupõe que o decisor
possa adicionar ou modificar critérios de avaliação consoante as suas necessidades específicas.

-

Simplicidade: o nosso artefacto é simples de seguir, tendo em conta a opinião do decisor,
e confirmámos que é fácil de aplicar, sendo apenas necessário o decisor expressar-se
através de julgamentos qualitativos.

-

Flexibilidade: a proposta inclui a possibilidade de alterar os critérios de avaliação, de
acordo com as necessidades específicas de cada organização. Posto isto, a dificuldade de
fazer alterações é diretamente proporcional à quantidade de critérios a alterar por parte do
decisor.

-

Integração: a nossa proposta é consistente com as necessidades e objetivos da organização, visto ser construída diretamente com o decisor. O resultado da nossa proposta se-
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rá uma resposta à necessidade de comparação da segurança entre SI, portanto ajudará o
decisor a tomar uma decisão.
-

Compreensibilidade: os profissionais consideraram a nossa proposta fácil de entender,
pois os conceitos de segurança utilizados são iguais aos conceitos de segurança tradicionais, mas em relação aos conceitos da MMAD é mais difícil pois não há um conhecimento
deste tipo de conceitos e portanto é difícil de executar sem instruções.

-

Implementabilidade: os profissionais mostraram interesse em usar a nossa proposta, porém a sua implementabilidade depende das políticas internas de cada organização; de
qualquer forma admitem usá-la como ferramenta de decisão, e não só para questões de
segurança.

-

Integridade: é extremamente dependente do decisor, uma vez que não existe nenhum
outro constrangimento para a definição dos critérios e seus respectivos descritores de desempenho. A nossa proposta confia e baseia-se em entrevistas e observações.

-

Exactidão: A proposta foi considerada válida para as intenções dos profissionais, porém a
exactidão está dependente de cada organização.

Resumindo, quase todos os fatores de qualidade foram atingidos. Por outro lado, fatores como integridade e compreensibilidade foram parcialmente atingidos. Isto justifica-se pois: para o primeiro
fator, não existem regras ou restrições para suportar toda a integridade; para o segundo fator, nem
todos os profissionais acharam a proposta fácil de compreender, no princípio. Mas depois de um período de adaptação já se sentiram confortáveis. Por outro lado, fatores como a implementabilidade
não foram verificados pois há demasiada burocracia para implementar este tipo de soluções, se bem
que na CM onde fizemos a demonstração não houve qualquer constrangimento.

8.4 Princícios de Österle et al.
Os princípios de Östrele et al. validam se a nossa solução atinge os objetivos a que se propôs. O
objetivo da criação destes princípios foi fornecer: regras para obter rigor científico e melhoria na orientação para os investigadores; critérios para seleção de jovens investigadores e procedimentos de
posse; critérios para a avaliação de investigadores e organizações de investigação; orientações para
projetos de investigação em sistemas de informação na comunidade de investigação internacional.
Em suma, tenta fornecer uma contribuição para o rigor da investigação. Os princípios são (Osterle, et
al., 2011):
-

Abstração: o artefacto deve ser aplicável a uma classe de problemas.

-

Originalidade: o artefacto deve contribuir substancialmente para o avanço do corpo de
conhecimento.
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-

Justificação: o artefacto deve ser justificado de uma forma compreensível e deve permitir
validação.

-

Benefício: o artefacto deve trazer benefícios, no imediato ou no futuro, para os respectivos grupos de stakeholders.

8.4.1 Resultados da Avaliação
Aplicámos os quatro princípios propostos para avaliar o nosso artefacto. Os resultados são:
-

Abstração: o nosso artefacto pode ser aplicado a qualquer organização para avaliar a segurança de qualquer SI e dá ainda a opção de alteração ou acrescento de outros critérios
de avaliação que satisfaçam as necessidades da organização.

-

Originalidade: nenhum dos profissionais entrevistados tinha conhecimento de um artefacto semelhante que permitisse avaliar a segurança desta forma, e também não encontramos no trabalho relacionado nada similar.

-

Justificação: o artefacto tem como suporte a motivação da investigação e todo o trabalho
relacionado. Além de que o próprio artefacto está descrito textualmente e por figuras de
uma forma abrangente e muito objetiva, com passos claros e instruções. Também a demonstração ajudou a explicar a aplicação real e bem sucedida do artefacto.

-

Benefício: o artefacto traz, efetivamente, benefícios para o decisor e para a organização
em si, pois permite que se faça uma avaliação da segurança mais rápida e eficazmente e
com sólidas bases científicas, e daí dar informação ao decisor de qual é a melhor opção
tendo em conta as suas particularidades e necessidades. O decisor mostrou vontade de
usar o artefacto noutro tipo de situações.
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9. Comunicação

E

ste capítulo está diretamente relacionado com a etapa de comunicação do DSRM, que consiste
em comunicar o problema e a sua importância e a proposta de resolução juntamente com o arte-

facto produzido, explicado e demonstrado a investigadores e outras audiências relevantes, inclusivamente, profissionais de segurança.
Decidimos então usar duas abordagens de comunicação, a primeira está relacionada com entrevistas
e demonstrações da nossa investigação a profissionais da área; a segunda é a submissão de artigos
científicos em revistas da área que se interessem pela nossa investigação.
Em relação à primeira abordagem já descrevemos anteriormente, na avaliação, a forma como validámos o nosso artefacto juntos dos profissionais de segurança. O resultado desta comunicação foi
perceber que a nossa proposta é válida, recebendo sugestões e melhorando em vários aspetos.
Em relação à submissão de artigos científicos em revistas da área, estamos a preparar um artigo para submeter a uma revista científica internacional:
•

1058-0530 - Information Systems Management. Indexada no ISI, nível A do Técnico.

Nesta submissão iremos identificar o problema da investigação, e iremos propor o nosso método para
o resolver. Propomos o catálogo dos critérios de avaliação de segurança e respetivos descritores de
desempenho por nós construídos, baseado em oito entrevistas a profissionais de segurança que os
validaram. Depois disto descrevemos as três fases do processo de aplicação da metodologia multicritério de apoio à decisão MACBETH, e explicamos como o modelo vai ser estruturado para resolver o
problema identificado. Identificamos e justificamos o estudo de caso para demonstrar a aplicação do
método que propusemos e demonstrámos, com resultados reais, a forma como ajudámos o decisor a
decidir entre duas alternativas de SI equivalentes. Faremos as nossas recomendações após a análise
dos resultados e ainda propostas de melhoria, que não faziam parte do método proposto inicialmente,
se a decisão for pela melhoria do SI existente atualmente na organização. O feedback do decisor foi
muito positivo e indicou-nos que a nossa proposta foi útil para entender o estado de segurança do
seu SI.
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10. Conclusão

F

ace ao problema identificado: como comparar a segurança de dois Sistemas de Informação
equivalentes com implementações diferentes – in house vs cloud?, um problema

encontrado por todas as organizações quando há necessidade de adquirir um novo SI ou quando há
a necessidade de avaliar a própria segurança interna comparativamente com outras soluções, a
nossa investigação propõe uma solução: método para comparar a segurança de dois Sistemas de
Informação equivalentes usando o MACBETH. Esta solução baseia-se na utilização de uma
MMAD que usa critérios de avaliação de segurança definidos para avaliar a segurança e dar como
resultado a melhor alternativa para o decisor e para as suas necessidades específicas.
A aplicação da nossa proposta incluiu entrevistas a profissionais e responsáveis de segurança de
organizações portuguesas de grande dimensão, das quais concluímos que a segurança é
efetivamente uma preocupação diária e também que a cloud continua a ser pouco escolhida e
desejada devido à falta de confiança que existe na segurança da mesma. Porém mostraram também
muito interesse em perceber quais são as suas falhas em termos de segurança e em como comparar
as suas soluções com o que existe no mercado.
Concluímos também, na pesquisa que fizemos e também através das entrevistas, que não existe um
método simples e intuitivo que permita avaliar a segurança de SI. No mesmo sentido, as normas são
meramente indicativas e não ajudam os decisores a perceber efetivamente quais os pontos
existentes passíveis de melhoria e onde é verdadeiramente necessário apostar para tornar os
próprios SI mais seguros. Também o facto de a maioria dos produtos do mercado serem certificados
nas normas de segurança, não ajuda os decisores a conseguir compará-los e concluir qual deles
satisfaz melhor as suas próprias necessidades.
Para entender qual a utilidade do nosso artefacto na realidade, demonstrámos o seu uso numa CM
portuguesa. A escolha por uma organização deste género foi feita devido à sua importância para o
país e porque o seu CIO queria ter uma forma de avaliar a sua própria segurança interna do mail (inhouse CM) comparativamente a soluções de mail na cloud. Todos os critérios de avaliação usados e
respetivos descritores de desempenho foram validados pelo decisor da CM, com o objetivo de os
adaptar à realidade do mesmo.
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Para avaliar qual a utilidade do artefacto proposto e os seus resultados, usámos:
-

Entrevistas a profissionais;

-

Demonstração da utilidade do método numa CM portuguesa;

-

A Moody and Shanks Quality Management Framework para avaliar a qualidade do modelo
produzido;

-

Os quatro princípios de Östrele et al. para validar a nossa solução.

Estas avaliações mostraram que a nossa proposta é útil e genérica para poder ser aplicada a todo o
tipo de organizações e SI. Todos os que tiveram contacto com a nossa proposta, e os seus
resultados, mostraram uma boa aceitação desta abordagem para resolver o problema encontrado.
Nas próximas secções iremos detalhar todas as nossas conclusões através da apresentação das
lições aprendidas (Secção 10.1), as limitações identificadas (Secção 10.2), as contribuições da nossa
proposta, incluindo propostas de melhoria (Secção 10.3) e ainda o trabalho futuro (Secção 10.4).

10.1 Lições Aprendidas
Durante esta investigação houve muitos aspetos que adquirimos que valem a pena referir como conclusão desta dissertação. Aconteceram em todas as fases da investigação, porém iremos referir algumas durante o trabalho relacionado, a formulação da proposta e ainda durante a demonstração e
avaliação.
Em relação ao trabalho relacionado, observámos que há um aumento significativo, nos últimos anos,
das preocupações com a segurança dos SI existentes em todas as organizações, de qualquer tipo de
negócio. Percebemos que em relação a este tema da segurança, não existem grandes consensos,
i.e., cada um tem a sua percepção do que é seguro e do que é mais importante ao nível da segurança. No fundo, cada um é que define as suas prioridades de segurança. Por exemplo, conhecemos
organizações que consideram os planos de continuidade de negócio muito importantes, enquanto que
outras dizem não se preocupar por nunca ter acontecido nenhum incidente em que os planos fossem
necessários. Esta realidade também se aplica à adopção de serviços na cloud. Percebemos também
a importância das metodologias multicritério de apoio à decisão na tomada de decisões complexas.
Em relação à formulação da proposta, tal como observámos no trabalho relacionado, não existe qualquer consenso em relação aos critérios de segurança que sejam necessários e suficientes para avaliar um SI específico. Então, se pensarmos num SI implementado na cloud, entramos numa “nuvem
cinzenta” que ninguém sabe como avaliar nem se é bom confiar. Porém, foi interessante e enriquecedor entrevistar diferentes responsáveis de segurança e perceber as suas motivações e os princípios
que seguem para cada uma das suas organizações. Em relação à MMAD, percebemos que ainda
não é muito conhecida pelas organizações, e portanto ainda não é usada de uma forma generalizada,
mesmo sendo uma excelente ferramenta para tomar decisões de elevada importância, como aconte-
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ce noutros contextos de decisão (ver, por exemplo, as aplicações desenvolvidas com a abordagem
MACBETH em Bana e Costa et al. 2012).
Em relação à fase da demonstração do método, as lições aprendidas foram que a precisão do modelo depende fortemente das opiniões e preferências do decisor; é necessário uma preparação do próprio decisor para saber exatamente o que quer antes do início do processo; e ainda que mesmo mostrando que o método produz resultados muito interessantes, é difícil superar a resistência à mudança
das organizações para começarem a usar o método que propusemos.
Por último, uma lição muito interessante que tirámos foi o facto de que, uma das particularidades do
MACBETH em relação a outros métodos de MMAD descritos no Capítulo 4, é a capacidade de fazer
extensas análises de sensibilidade e robustez sobre os modelos criados. No estudo de caso descrito
nesta dissertação estas análises não foram muito relevantes, uma vez que os resultados foram muito
claros à partida. Porém uma das capacidades que o MACBETH nos deu, por outro lado, foi o facto de
conseguirmos perceber quais os critérios em que o SI in-house CM poderia ser melhorado, e daí
propor melhorias concretas (Secção 10.3.1) tendo em conta o nível de segurança que se pretende
atingir.

10.2 Limitações
Em relação às limitações da nossa investigação, estas estão ligadas diretamente à demonstração e à
utilização do software M-MACBETH.
Na demonstração, identificámos algumas limitações, tais como o facto de que não podemos afirmar
de uma forma definitiva que o nosso método é aplicável a todas as indústrias e a todos os SI, independentemente do tamanho, número de utilizadores, etc., pois só demonstrámos a sua aplicação
numa organização pública de média dimensão e para o SI mail da Microsoft (Microsoft Office 365).
Isto deveu-se também ao facto de termos tido algumas respostas negativas e nos terem sido colocados entraves por parte das organizações privadas portuguesas para realizar a nossa investigação,
devido à sua natureza sensível e confidencial. Também em relação ao SI mail, contactámos outros
fornecedores de mail na cloud e as respostas foram também negativas, não existindo qualquer abertura para aplicar o nosso método.
Notamos que existe receio por parte das organizações (clientes e fornecedores) em participar em investigações deste género, mesmo que a confidencialidade seja assegurada através de documentos
oficiais. Seria necessário conseguir fazer ver às organizações que este tipo de investigação é importante para que existam progressos nesta área, que se está a tornar cada vez mais crítica e sensível e
para a qual são necessárias soluções.
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Em relação ao software M-MACBETH foram encontradas limitações que poderiam ser melhoradas,
como o facto de ter uma interface antiga e, por vezes, pouco intuitiva que poderá ser um entrave à
aprendizagem e uso do mesmo.
Também o facto dos fatores integridade, compreensibilidade e implementabilidade da Moody and
Shanks Quality Management Framework não terem sido atingidos totalmente é uma limitação da nossa investigação.

10.3 Contribuições
As contribuições da nossa investigação têm a ver com o facto de termos conseguido identificar um
problema real das organizações (Capítulo 2), analisá-lo (Capítulos 3 e 4), criar e desenvolver uma
proposta (Capítulos 5 e 6) e demonstrá-la e avaliá-la numa organização real (Capítulos 7 e 8). Adicionalmente fizemos propostas concretas de melhoria da segurança do SI ao decisor da organização
onde foi feita a demonstração desta dissertação.
A nossa proposta, método para comparar a segurança de dois SI equivalentes usando o MACBETH,
respondeu de uma forma concreta ao nosso problema de investigação, conseguindo avaliar a segurança do mail in-house de uma CM portuguesa e do Microsoft Office 365 na cloud, compará-los e
recomendar um deles através da análise dos resultados do modelo criado com o método proposto.
Isto permitiu-nos ajudar o decisor a tomar uma decisão em relação à melhor alternativa e, além disso,
a identificar os aspetos concretos em que o seu SI interno precisa de melhorias (Secção 10.3.1), de
forma a conseguir chegar a um nível de desempenho de segurança definido por ele próprio.
Além disto, durante a formulação da proposta criámos um catálogo de critérios de avaliação de segurança e respetivos descritores de desempenho que podem ser usados para avaliar a segurança de
outro SI para outra organização. A própria proposta em si é simples e tem passos bastante bem definidos, que podem ser usados para outras avaliações de segurança, tal como pudemos perceber nas
entrevistas feitas a profissionais e ao decisor. A utilização generalizada deste método iria ajudar as
organizações a conhecer melhor o que existe no mercado e também a conhecer as falhas existentes
nos seus próprios SI.
Acreditamos também que a nossa proposta possa ajudar a reduzir o adiamento da adopção de soluções cloud devido a receios e dúvidas sobre a sua segurança.

10.3.1 Propostas de Melhoria
Esta secção está diretamente relacionada com a demonstração feita no decorrer desta dissertação
(Capítulo 7), na CM portuguesa onde a alternativa Microsoft Office 365 foi muito superior em termos
de pontuação global que a alternativa in-house CM.
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Nos resultados obtidos é clara a distanciação existente entre as duas alternativas, o que tornou a recomendação um processo fácil. A alternativa in-house CM ficou inclusivamente abaixo, em termos
de pontuação global, do nível considerado neutro pelo decisor; se tivermos também em conta o Microsoft Office 365 como benchmark, por ser um produto de uma empresa de renome a nível internacional, então percebemos que a alternativa in-house CM está muito aquém do que seria pedido em
termos de segurança.
De acordo com esta constatação, existem duas formas de colmatar o problema encontrado na CM:
ou migrar o mail para cloud onde haverá um incremento de segurança e também da qualidade no
serviço, ou, caso não desejem adoptar uma solução cloud por alguma razão, melhorar o SI in-house
até chegar a um nível de desempenho adequado.
Para a primeira forma, o processo é simples. Para a segunda forma, visto que a pontuação global do
in-house CM foi -79.49 unidades e o nível de desempenho neutro tem como pontuação global zero
unidades, seria preciso melhorar num conjunto de critérios para haver um incremento de, pelo menos,
79.49 unidades na pontuação global.
Uma possível hipótese seria passar para o nível neutro (neutral), com tudo o que isso implica em
termos dos desempenhos, nos critérios:
•

C1.1 – Information Security Policy, com pontuação ponderada de -30.6 unidades

•

C10.1 – Information Security aspects of business continuity management, com pontuação
ponderada de -17.19 unidades

•

C9.2 – Management of information security incidentes and improvements, com pontuação
ponderada de -10.73 unidades

•

C9.1 – Reporting Information Security events and weaknesses, com pontuação ponderada de
-10.30 unidades

•

C8.1 – Security requirements of information systems, com pontuação ponderada de -8.70
unidades

•

C6.2 – Third Party service delivery management, com pontuação ponderada de -2.59 unidades

Note que as ponderações de todos estes critérios estão descritas na Figura 11 e o nível de desempenho de cada um destes
critérios, para a alternativa in-house CM está descrito na Figura 10. Os descritores de desempenho para cada um destes critérios são apresentados nas Tabelas 4, 33, 32, 31, 27 e 15, respetivamente.

Se isso acontecesse, a pontuação global da alternativa in-house CM seria 0.62 (aproximadamente,
pois há arredondamentos a fazer com os pesos), pois a soma de todos os critérios acima é igual a
80.11 unidades (30.06+17.19+10.73+10.30+8.70+2.59); se somarmos 80.11 a -79.49 a pontuação
global passa a ser positiva, i.e, acima do nível neutro definido pelo decisor. Relembramos que o facto
da pontuação global ser positiva não implica que todos os critérios tenham pontuação positiva, pois a
pontuação é ponderada.
Esta seria uma hipótese da pontuação global da alternativa in-house CM passar a estar a cima do
nível de desempenho neutro (neutral), porém não é a única. E esta é a vantagem de podermos ter
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um método que nos permite visualizar não só as pontuações dos critérios, como também saber o que
é necessário fazer para passar para outro valor de desempenho desejado.
A nossa proposta, se o objetivo for melhorar a segurança interna é, portanto:
•

definir a que valor de desempenho global querem chegar;

•

analisar os resultados da demonstração que fizemos e perceber quais os pontos que serão
mais urgentes melhorar;

•

planear a forma mais eficiente para atingir o valor global de desempenho pretendido.

10.4 Trabalho Futuro
Em relação ao trabalho futuro a realizar sobre a nossa proposta existem alguns aspetos que a podem
tornar mais generalizável, mais fácil de usar e compreender. O trabalho futuro tem muito a ver com as
limitações identificadas anteriormente.
Em primeiro lugar é necessário fazer mais demonstrações em todo o tipo de organizações (públicas,
privadas, de grande e pequena dimensões) para provar de uma forma definitiva que a nossa proposta
produz resultados interessantes e úteis que se possam usar para melhorar os SI das organizações.
Para isto é necessário conseguir ultrapassar a barreira criada pelas organizações a investigações
deste género.
Em segundo lugar, para tornar a nossa proposta mais fácil de aplicar, seria bom melhorar o software
M-MACBETH de forma a torná-lo mais intuitivo e atraente para efectuar análises deste género. Criar
também um guia interativo e explicativo seria útil para tirar todas dúvidas existentes sobre a utilização
do mesmo.
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Anexos
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Anexo B – Questionário de Avaliação dos controlos
da norma ISO 27001

2. ISO 27001 controls evaluation
1) Which controls listed are applicable to evaluate the security of
information systems?
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

!

Controls
Information security policy
Internal Organization
External parties
Responsibility for assets
Information classification
Prior to employment
During employment
Termination or change of employment
Secure areas
Equipment security
Operational procedures and responsibilities
Third party service delivery management
System planning and acceptance
Protection against malicious and mobile code
Back-up
Network security management
Media handling
Exchange of information
Electronic commerce services
Monitoring
Business requirement for access control
User access management
User responsibilities
Network access control
Operating system access control
Application and information access control
Mobile computing and teleworking
Security requirements of information systems
Correct processing in applications
Cryptographic controls
Security of system files
Security in development and support processes
Technical Vulnerability Management
Reporting information security events and weaknesses
Management of information security incidents and
improvements
Information security aspects of business continuity
management
Compliance with legal requirements
Compliance with security policies and standards, and
technical compliance
Information systems audit considerations

Applicable

2
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This interview is being done in a Master Thesis context.
The purpose of these interviews is to create a list of security criterion to
evaluate Information Systems.
We are using ISO 27001 (2005 version) controls to support our investigation.

1. Personnel and Organizational details
First Name:
Last Name:
Job Function:
Company:
Experience in IT:
Experience in IT Security:
!

!

1
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2) What control you think that is missing in the above list?

3) Do you have some observations?

!

3
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